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Kokousaika 04.11.2019 16:00 - 17:03

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Hernberg, Kaisa
Koulumies, Terhi
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rydman, Wille
Sazonov, Daniel
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Vuorjoki, Anna
Gebhard, Elisa varajäsen
Said Ahmed, Suldaan varajäsen
Urho, Ulla-Marja varajäsen
Wallgren, Thomas varajäsen

Muut

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

johtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Manninen, Rikhard vs. kaupunkiympäristön toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Enroos, Asta vs. henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
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Rope, Jenni kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Ljungqvist, Vivian nuorisoneuvoston puheenjohtaja

asiantuntija
saapui 16:09, poistui 16:28, läsnä: 
osa 731 §:ää

Puheenjohtaja

Anni Sinnemäki apulaispormestari
726 - 742 §

Esittelijät

Anni Sinnemäki apulaispormestari
726 §

Juha Summanen hallintojohtaja
727 - 728 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
729 - 742 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
726 - 742 §
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§ Asia

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

727 Asia/2 V 13.11.2019, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

728 Asia/3 V 13.11.2019, Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten 
alueiden jaoston jäsenen valinta

729 Asia/4 V 13.11.2019, Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen enim-
mäishinnan korottaminen

730 Asia/5 V 13.11.2019, Pirkkolan liikuntapuiston jäähallien uudisrakennusta 
koskeva hankesuunnitelma

731 Asia/6 V 27.11.2019, Valtuutettu Matias Pajulan aloite vakituisen läsnäolo- ja 
puheoikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajalle kaupungin-
valtuuston kokouksissa

732 Asia/7 V 27.11.2019, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite perheiden palvelu-
jen kehittämisestä

733 Asia/8 V 27.11.2019, Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite matalan kynnyksen 
vanhemmuusvalmennuksen lisäämisestä

734 Asia/9 Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle

735 Asia/10 Lainan myöntäminen Stadion-säätiö sr:lle Olympiastadionin peruspa-
rannus ja uudistamishankkeeseen

736 Asia/11 Meikku Palloilu Oy:lle myönnetyn lainan lyhennysohjelman muuttami-
nen ja laina-ajan pidentäminen

737 Asia/12 Kumpulan Nurmikenttä Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen

738 Asia/13 Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen

739 Asia/14 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ikääntyneen väestön toimin-
takyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista an-
netun lain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

740 Asia/15 Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi toimenpiteistä lähijunien 
asemanseutujen kehittämiseksi ja juna-asemien ympäristön viihtyisyy-
den edistämiseksi

741 Asia/16 Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi toiminnallisesta luontoyh-
teydestä merellisten alueiden ja Sipoonkorven kansallispuiston välille
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742 Asia/17 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2019 1 (94)
Kaupunginhallitus

Asia/1
04.11.2019

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

§ 726
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 Suldaan 
Said Ahmedin ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Sanna Vesi-
kansan ja Terhi Koulumiehen.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Veronika Honkasalon sijasta Suldaan 
Said Ahmedin.

Esittelijä
varapuheenjohtaja
Anni Sinnemäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Vero-
nika Honkasalon ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Sanna Ve-
sikansan ja Terhi Koulumiehen.

Esittelijä
varapuheenjohtaja
Anni Sinnemäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 727
V 13.11.2019, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2019-011109 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää Sirkku Ingervolle eron varavaltuutetun 
luottamustoimesta.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 23.10.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainittu Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sirkku Ingervo (vas) on 22.10.2019 pyytänyt eroa varavaltuutetun luot-
tamustoimesta. Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luot-
tamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Valtuusto myöntää eron val-
tuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokai-
sen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan en-
simmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin val-
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tuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Varavaltuutettujen määrä jää näin 
ollen vajaaksi.

Vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on 
valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettu-
ja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana va-
jaaksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 23.10.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainittu Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 728
V 13.11.2019, Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleis-
ten alueiden jaoston jäsenen valinta

HEL 2019-011086 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Sirkku Ingervolle eron kaupunkiympäristölautakunnan ra-
kennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Riina Simosen jäseneksi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon 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 Eroanomus 23.10.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Sirkku Ingervon (Vas.) 7.6.2017 § 269 jäse-
neksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
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jaostoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Sirkku Ingervo pyytää 
22.10.2019 eroa kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleis-
ten alueiden jaoston jäsenen luottamustoimesta paikkakunnalta pois-
muuton vuoksi.

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

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukai-
sesti.

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 23.10.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos
Tarkastusvirasto
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§ 729
V 13.11.2019, Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen enim-
mäishinnan korottaminen

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Tehtaankadun ala-asteen perusparan-
nuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että 
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 
000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen kustannusarvio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksytty hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.05.2019 § 149 Tehtaankadun ala-as-
teen perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 4 329 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 15 400 000 euroa syyskuun 2018 kus-
tannustasossa.

Hankesuunnitelma koskee laajaa toiminnallista ja teknistä perusparan-
nusta, jossa rakennuksen oppilaskapasiteettia lisätään ja tiloja ajanmu-
kaistetaan toiminnan vaatimusten mukaisiksi. Terveellinen sisäilma 
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varmistetaan korjaamalla kosteusteknisesti puutteelliset rakenteet, ra-
kentamalla salaojitusjärjestelmä, poistamalla alapohjan haitta-aineet ja 
välipohjarakenteiden täytöt sekä uusimalla talotekniset asennukset. 
Julkisivurappaus uusitaan, ikkunat kunnostetaan tai uusitaan, vesikatto 
uusitaan ja rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan. 

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Yleissuunnitteluvaiheen kustannusarvion mukaan hankkeen kustan-
nukset ovat arvonlisäverottomana 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 
kustannustasossa. Indeksikorjattuna huhtikuun 2019 kustannustasoon 
hankesuunnitelman aiemmin hyväksytty enimmäishinta on noin 15 268 
000 euroa. Yleissuunnitelmien kustannusarvio ylittää hankesuunnitel-
man indeksikorjatun enimmäishinnan siten noin 1 732 000 eurolla. 

Kolmasosa kustannusylityksestä aiheutuu yleissuunnittelussa esiin tul-
leista tarkennuksista, kolmasosa lisä- ja muutostyövarauksen korotta-
misesta ja kolmasosa tarjoushintaindeksin ja Talonrakennuksen kus-
tannustieto-ohjelmiston käyttämän hinnaston muutoksista.

Kustannusten karsimista selvitettiin yleissuunnitteluvaiheessa siten, et-
tä hanke pysyisi valtuuston hyväksymän enimmäishinnan puitteissa. 
Karsintaehdotuksista luovuttiin, koska ne olisivat edellyttäneet oppilas-
määrän merkittävää pienentämistä tai suunniteltujen korjaustoimenpi-
teiden keventämistä siten, että terveellisyys- ja turvallisuusriskit kasvai-
sivat.

Kustannusten nousu johtuu seuraavista syistä:

 Hankesuunnitteluvaiheen ilmanvaihtosuunnitelmat ovat osoittautu-
neet epärealistisiksi ja ilmanvaihtokoneiden sijoittelua on jouduttu 
muuttamaan. Ullakolle esitettyä ilmanvaihtokonehuonetta laajenne-
taan, alempiin kerroksiin lisätään toinen ilmanvaihtokonehuone ja 
ilmanvaihtokuiluja suurennetaan. Tämän seurauksena yleissuunnit-
teluvaiheen kustannukset ovat nousseet noin 300 000 euroa.

 Yleissuunnitteluvaiheen tarkempien tutkimusten mukaan nykyisestä 
seinärakenteesta haitta-aineena poistettava Toja-levy sijaitsee sy-
vemmällä kuin hankesuunnitteluvaiheen tutkimusraporteista on il-
mennyt. Sen poistamisen vaikeutumisen vuoksi kustannukset ovat 
nousseet noin 70 000 euroa.

 Mm. edellä mainitut muutokset ovat aiheuttaneet lisäsuunnittelun 
tarvetta, mikä nostaa kustannuksia noin 150 000 euroa.

 Suunnitelmien ja määrien tarkentuminen yleissuunnitteluvaiheessa 
nostaa kustannuksia noin 100 000 euroa.
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 Hankesuunnitelmavaiheessa lisä- ja muutostyövaraukseksi lasket-
tiin 12 prosenttia. Yleissuunnitteluvaiheessa on tullut esiin kustan-
nuksiin liittyviä riskitekijöitä, jotka selviävät tarkemmin vasta kun ra-
kenteet voidaan avata. Lisä- ja muutostyövarausta on siksi nostettu 
15 prosenttiin, mikä lisää kustannuksia noin 600 000 euroa.

 Noin 600 000 euroa kustannusnoususta on laskennallista ja johtuu 
siitä, että hankesuunnitteluvaiheen jälkeen tarjoushintaindeksi (THI) 
on laskenut ja Haahtelan Talonrakennuksen kustannustieto-ohjel-
miston (TAKU) hinnasto puolestaan noussut. Tarjoushintaindeksin 
laskun seurauksena hankesuunnitelman enimmäishinta on pienen-
tynyt laskennallisesti 132 000 euroa. Hinnaston nousun seuraukse-
na yleissuunnitteluvaiheen kustannukset ovat puolestaan kasvaneet 
laskennallisesti 454 000 euroa.

Hankkeen rahoitus ja aikataulu

Vuoden 2019 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 perusparannuksen suunnit-
teluun ja toteutukseen on varattu 10 miljoonaa euroa vuosille 
2020−2021. Hankkeen toteutuksen edellyttämä 17 miljoonan euron ra-
hoitustarve on otettu huomioon uuden rakentamisohjelmaehdotuksen 
valmistelussa.

Hankkeen toteutus jaetaan erilliseen purku-urakkaan ja varsinaiseen 
perusparannusurakkaan. Purku-urakka käynnistyy kun toiminta on saa-
tu siirrettyä väistötiloihin, arviolta huhtikuussa 2020. Perusparannusu-
rakan on tarkoitus alkaa marraskuussa 2020 ja valmistua kesäkuussa 
2022.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli sisäinen kuukausivuokra on noin 
33,43 euroa/htm², yhteensä 108 246 euroa kuukaudessa ja 1 298 956 
euroa vuodessa. Neliövuokran perusteena on 3 238 htm². Pääoma-
vuokran osuus on 29,42 euroa/htm², ylläpitovuokran osuus 4,01 eu-
roa/htm² ja väistötilakustannuksen osuus 3,78 euroa/htm². Lopullinen 
pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Yllä-
pitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaa-
vaksi. 

Perusparannuksen investoinnin tuottovaade on 1,5 prosenttia ja pois-
toaika 30 vuotta. Tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaan kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaalle rakennukselle voidaan poikkeustapauksissa 
esittää alempi kuin kolmen prosentin tuottovaade. Jos se olisi kolme 
prosenttia, arvioitu sisäinen kuukausivuokra olisi noin 43,02 eu-
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roa/htm², yhteensä 139 299 euroa kuukaudessa ja 1 671 585 euroa 
vuodessa. Pääomavuokran osuus olisi 39,01 euroa/htm². 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa väistötiloista rakentami-
sen ajan nykyisten tilojen vuokran suuruista vuokraa. Väistötilojen kus-
tannus sisältyy tulevaan pääomavuokraan tilahankkeiden käsittelyoh-
jeen mukaan. Hankesuunnitelmassa esitetty arvio väistötilan kustan-
nuksista on kilpailutuksen ratkettua ja perusparannuksen rakentamisa-
jan tarkennuttua osoittautunut riittämättömäksi, joten väistötilan osuus 
tilakustannuksista on kasvanut.

Tehtaankadun ala-asteen nykyinen sisäinen kuukausivuokra on 16,90 
euroa/htm², yhteensä 58 911 euroa kuukaudessa ja 706 929 euroa 
vuodessa, josta pääomavuokran osuus on 13,06 euroa/htm² ja ylläpito-
vuokran osuus 3,84 euroa/htm². Vuokranmaksun perusteena on 3 485 
htm².

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 22.10.2019 § 346 antanut hanke-
suunnitelman enimmäishinnan korottamisesta puoltavan lausunnon. 
Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

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
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen kustannusarvio

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.10.2019 § 346

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon Tehtaanka-
dun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishin-
nan korottamisesta 1 600 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että 
hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana enimmil-
lään yhteensä 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, että kaupunkiympäristön 
toimialan on huomioitava nyt esitettävä enimmäishinnan korotus ja siitä 
aiheutuva vuosittainen lisävuokra (n. 217 000 euroa) kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan vuokra-arvioon siten, että vuokrankorotus voi-
daan huomioida toimialan budjetissa jo vuodelle 2022. Lautakunta 
muistuttaa lisäksi, että tilahankkeen vuokravaikutukset tulee huomioida 
toimialan talousarviossa.

12.02.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 05.09.2019 
§ 80

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Tehtaankadun ala-asteen perusparannuk-
sen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman enimmäishinnan korotusta 
siten, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverot-
tomana 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.  
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Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy 
enimmäishinnan korotuksen ja siitä aiheutuvan tilakustannuksen muu-
toksen.

10.01.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Kari Pehkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 31813

kari.pehkonen(a)hel.fi
Sakari Heikkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38458

sakari.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 22.05.2019 § 149

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tehtaankadun ala-asteen perusparan-
nuksen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 4 329 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 15 400 000 euroa syyskuun 2018 kus-
tannustasossa.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kolme toivomuspontta:

1 Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edel-
lyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuutta nopeuttaa Teh-
taankadun ala-asteen siirtymistä väistötiloihin suunniteltua no-
peammin. (Daniel Sazonov)

  
2 Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edel-

lyttää, että kaupunki selvittää lisäksi, miten ilmoitukset Tehtaan-
kadun ala-asteella sisäilmaoireista työterveyteen tällä hetkellä 
toimivat sekä miten Tehtaankadun ala-asteella näitä prosesseja 
voidaan kehittää ja samalla hyödyntää näitä kokemuksia laa-
jemmin myös muissa Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa. 
(Ted Apter)

  
3 Hyväksyessään tämän ponnen valtuusto edellyttää selvitettä-

vän, onko toimialarajat ylittävien kriisitilanteiden viestinnän vas-
tuunjaossa parannettavaa tai tarkennettavaa.
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 Selvityksen tulisi kohdistua erityisesti kaupunkiympäristötoimia-
lan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rajapintaan, se-
kä siihen, miten esim. koulujen ja päiväkotien tilaongelmia kos-
kevan asukasviestinnän oikea-aikaisuus ja johdonmukaisuus 
voitaisiin varmistaa. Viestinnän tavoitteena tulisi aina olla sen 
välttäminen, että kriisitilanne hankaloituu vielä lisää viestinnän 
puutteesta tai viestien muuttumisesta johtuen.

  
 Lisäksi valtuusto edellyttää selvitettävän, onko toimialojen tar-

peen saada tai pyytää esim. kaupunginkanslian viestintäyksi-
költä nykyistä enemmän tukea toimialarajat ylittävissä tilanteis-
sa, joissa vaaditaan nopeaa asukasviestintää. (Matti Parpala)

Käsittely

22.05.2019 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kolme toivomuspont-
ta.

Valtuutettu Daniel Sazonov ehdotti valtuutettu Petra Malinin kannatta-
man hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edel-
lyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuutta nopeuttaa Teh-
taankadun ala-asteen siirtymistä väistötiloihin suunniteltua no-
peammin.

Valtuutettu Ted Apter ehdotti valtuutettu Dani Niskasen kannattaman 
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edel-
lyttää, että kaupunki selvittää lisäksi, miten ilmoitukset Tehtaan-
kadun ala-asteella sisäilmaoireista työterveyteen tällä hetkellä 
toimivat sekä miten Tehtaankadun ala-asteella näitä prosesseja 
voidaan kehittää ja samalla hyödyntää näitä kokemuksia laa-
jemmin myös muissa Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa.

Valtuutettu Matti Parpala ehdotti valtuutettu Jenni Pajusen kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään tämän ponnen valtuusto edellyttää selvitettä-
vän, onko toimialarajat ylittävien kriisitilanteiden viestinnän vas-
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tuunjaossa parannettavaa tai tarkennettavaa.
  
 Selvityksen tulisi kohdistua erityisesti kaupunkiympäristötoimia-

lan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rajapintaan, se-
kä siihen, miten esim. koulujen ja päiväkotien tilaongelmia kos-
kevan asukasviestinnän oikea-aikaisuus ja johdonmukaisuus 
voitaisiin varmistaa. Viestinnän tavoitteena tulisi aina olla sen 
välttäminen, että kriisitilanne hankaloituu vielä lisää viestinnän 
puutteesta tai viestien muuttumisesta johtuen.

  
 Lisäksi valtuusto edellyttää selvitettävän, onko toimialojen tar-

peen saada tai pyytää esim. kaupunginkanslian viestintäyksi-
költä nykyistä enemmän tukea toimialarajat ylittävissä tilanteis-
sa, joissa vaaditaan nopeaa asukasviestintää.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

1 äänestys

Valtuutettu Daniel Sazonovin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuutta nopeuttaa Tehtaan-
kadun ala-asteen siirtymistä väistötiloihin suunniteltua nopeammin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 85
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Ara-
järvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi 
Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra 
Hagman, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, 
Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Ho-
lopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Ka-
ti Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, 
Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, 
Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulu-
mies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Aleksi 
Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Sara Paavolainen, Jenni 
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Pajunen, Matti Parpala, Dennis Pasterstein, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Sax-
berg, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Ju-
hani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sydänmaa, 
Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Lau-
ra Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, San-
na Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Daniel Sazonovin ehdottaman 
toivomusponnen.

2 äänestys

Valtuutettu Ted Apterin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että kaupunki selvittää lisäksi, miten ilmoitukset Tehtaanka-
dun ala-asteella sisäilmaoireista työterveyteen tällä hetkellä toimivat 
sekä miten Tehtaankadun ala-asteella näitä prosesseja voidaan kehit-
tää ja samalla hyödyntää näitä kokemuksia laajemmin myös muissa 
Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 81
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mi-
ka Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Juha Hakola, Jas-
min Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero 
Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu 
Hussein, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mikko 
Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura 
Kolbe, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaa-
ri, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Nii-
nistö, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordst-
röm, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Dennis Pasters-
tein, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Pu-
hakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan 
Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinne-
mäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sy-
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dänmaa, Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Van-
hanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka 
Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Tyhjä: 4
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Ville Jalovaara, Tomi Sevander

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Ted Apterin ehdottaman toi-
vomusponnen.

3 äänestys

Valtuutettu Matti Parpalan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään tämän ponnen valtuusto edellyttää selvi-
tettävän, onko toimialarajat ylittävien kriisitilanteiden viestinnän vas-
tuunjaossa parannettavaa tai tarkennettavaa.  Selvityksen tulisi kohdis-
tua erityisesti kaupunkiympäristötoimialan sekä kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan rajapintaan, sekä siihen, miten esim. koulujen ja päi-
väkotien tilaongelmia koskevan asukasviestinnän oikea-aikaisuus ja 
johdonmukaisuus voitaisiin varmistaa. Viestinnän tavoitteena tulisi aina 
olla sen välttäminen, että kriisitilanne hankaloituu vielä lisää viestinnän 
puutteesta tai viestien muuttumisesta johtuen. Lisäksi valtuusto edellyt-
tää selvitettävän, onko toimialojen tarpeen saada tai pyytää esim. kau-
punginkanslian viestintäyksiköltä nykyistä enemmän tukea toimialarajat 
ylittävissä tilanteissa, joissa vaaditaan nopeaa asukasviestintää.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 82
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Paavo Ar-
hinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, 
Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Ju-
ha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina 
Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, 
Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, 
Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio 
Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, 
Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Jo-
hanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Måns-
son, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, 
Laura Nordström, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Matti Parpala, 
Dennis Pasterstein, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
nen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Ran-
tanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Wille 
Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu 
Silvo, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suomi-
nen, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Val-
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pio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Ve-
nemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan 
Yanar

Tyhjä: 3
Pentti Arajärvi, Joonas Kolehmainen, Tomi Sevander

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Matti Parpalan ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 06.05.2019 § 317

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Tehtaankadun ala-asteen perusparan-
nuksen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 4 329 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 15 400 000 euroa syyskuun 2018 kus-
tannustasossa.

29.04.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 22.11.2018 § 
16

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01
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Päätös

Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö päätti tilata Arkkitehdit NRT Oy:ltä li-
sätyönä Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitte-
luvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelua arvonlisäverottomana yhteensä 
6 250 eurolla.

Päätöksen perustelut

Arkkitehdit NRT Oy:ltä on 30.5.2017 tilattu (T201705417) voimassa ol-
leeseen pää- ja arkkitehtisuunnittelun puitesopimukseen 2016-2017  
Klk § 497 12.11.2015 perustuen Tehtaankadun ala-asteen peruspa-
rannuksen hankesuunnitteluvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelua ar-
vonlisäverottomaan kattohintaan 75 606 euroa. Nyt tehtävän lisätyöti-
lauksen jälkeen työtä on tilattu yhteensä arvonlisäverottomaan katto-
hintaan 
81 856 euroa. 

Hankesuunnittelun aikana koulun laajennusta koskevaan pää- ja arkki-
tehtisuunnittelutoimeksiannon sisältöön on tullut seuraavia, työmäärää 
lisänneitä muutoksia:

• Tilaajan toimesta laaditun lähtötietomallin puutteiden korjaaminen 
 (80 h)

• Viime hetken muutokset hankesuunnitelma-aineistoon: paljeovien li-
säys aulatiloihin sekä iv-kanavistojen muutokset opetus- ja aulatiloissa 
(20 h)

Päätös perustuu hankintalain 136 §. 

Sen mukaan lisätilaus voidaan tehdä, mikäli alkuperäisen sopimus-
kumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräi-
siä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimuk-
seen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista talou-
dellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kus-
tannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

Lisätiedot
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 730
V 13.11.2019, Pirkkolan liikuntapuiston jäähallien uudisrakennusta 
koskeva hankesuunnitelma

HEL 2019-006899 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Pirkkolan jäähallien uudisrakennuksen 
29.3.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäis-
laajuus on 8 236 brm² ja enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
19 400 000 euroa maaliskuun 2019 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 29.3.2019 Pirkkolan korvaava jäähalli

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Pirkkolan liikuntapuistossa, osoitteessa Plotinrinne 8 sijaitsevat vanhat 
jäähallit 1 ja 2 on purettu. Samalle tontille on tarkoitus rakentaa uusi 
korvaava jäähalli. Vanhat jäähallit asetettiin käyttökieltoon heikkojen si-
säilmaolosuhteiden takia keväällä 2018. Hankesuunnittelukokouksessa 
päädyttiin siihen, että suunniteltua peruskorjausta ei toteuteta, vaan 
vanhat jäähallit puretaan ja niiden tilalle rakennetaan kokonaan uusi 
korvaava rakennus.

Esittelijän perustelut

Pirkkolan jäähallin vanhat rakennukset
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Tontilla sijaitsi vuonna 1974 valmistunut Pirkkolan vanha jäähalli (jää-
halli 1) sekä vuonna 1993 valmistunut uudempi jäähalli (jäähalli 2). Li-
säksi tontilla sijaitsi jäähallien väliin sijoittuva puku-, pesu- ja aputilara-
kennus. Vanhempi jäähalli kytkeytyi huoltorakennuksen kautta vierei-
sen uima- ja palloiluhallin huoltosiipeen.

Molemmat jäähallit aputiloineen todettiin suoritetuissa perusteellisissa 
kuntotutkimuksissa sisäilmaolosuhteiltaan ja rakenteiltaan terveydelle 
haitallisiksi. Hallit on poistettu käytöstä ja pääosin jo purettu.

Peruskorjausselvitysten ja peruskorjaussuunnitelmien yhteydessä to-
dettiin, että tyydyttävät olosuhteet takaavasta peruskorjauksesta tulisi 
laajuudeltaan ja kustannuksiltaan uudisrakennushanketta vastaava. 
Peruskorjauksella ei myöskään voida poistaa vanhojen jäähallien ah-
tautta ja riittämättömyyttä, eikä järjestää nykyvaatimusten mukaisille ja 
tehokkaille talotekniikkajärjestelmille (TATE) riittäviä tiloja. 

Pirkkolan jäähallit ovat olennainen osa Pirkkolan Urheilupuiston tar-
joamia liikuntapalveluita. Niiden kytkeytyminen viereiseen uima- ja pal-
loiluhalliin sisätilojen kautta lisää kokonaisuuden monipuolisuutta. Jää-
hallien poistuminen käytöstä on aiheuttanut huomattavaa haittaa halli-
vuorojen käyttäjille ruuhkauttamalla käytettävissä olevien hallien käyt-
töastetta.

Käytöstä poistuneet jäähallit olivat erittäin aktiivisessa seura- ja myös 
muussa jäälajikäytössä. Paine kapasiteetin lisäämiseksi on ollut suuri, 
joten korvaavien jäähallien rakentaminen on erittäin tarpeellista.

Hankesuunnitelma

Uusi suunniteltu rakennus sijoittuu vanhojen hallien tilalle samalle pai-
kalle kuin puretut hallit. Korvaava rakennus sisältää kaksi jäähallia, jot-
ka ovat kytketty toisiinsa. Jäähallit varustetaan täysimittaisilla 60 m x 30 
m pelikaukaloilla. 

Pelikaukaloiden sekä hallien käyttöä palvelevien aputilojen, kuten pu-
ku-, pesu- ja säilytystilojen mitoitus nostetaan nykysuositusten mukai-
siksi. Jäähallien sekä puku- ja pesutilayksikön esteettömyys varmiste-
taan. Olennaisena osana kokonaisuutta suunnitellaan ja toteutetaan 
TATE- ja jäähdytysjärjestelmät uusimpien teknisten vaatimusten ja 
suositusten mukaisesti. 

Hallien käyttöasteen lisäämiseen samalla tontilla pysyen on rajalliset 
mahdollisuudet, mutta käyttömukavuutta voidaan lisätä muun muassa 
lisäämällä pukuhuoneiden kokoa ja määrää, varustamalla hallit riittäväl-
lä määrällä käyttöä tukevan toiminnan tiloja, kuten lämmittely-, voimai-
lu- ja erilaisia säilytystiloja.
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Vanhan jäähallirakennuksen pääsisäänkäynti sijaitsi pohjoiseen päin. 
Uuden rakennuksen pääsisäänkäynti sijoitetaan etelään päin Plotinrin-
teen puolelle. Näin pääsisäänkäynti palvelee paremmin etelän suun-
nasta joukko- ja muulla liikenteellä saapuvia hallin käyttäjiä ja yleisöä.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Hankkeen laajuus

A) Jäähalli 1: 3 074 brm², 3 003 htm², n. 36 000 m³
B) Huoltotilasiipi: 560 brm², 488 htm², n. 2 310 m³
C) Välinivel: 2 371 brm², 2 328 htm², n. 10 435 m³
D) Jäähalli 2: 2 483 brm², 2 418 htm², n. 21 255 m³.

Yhteensä hankkeen laajuus on 8 236 brm², 8 200 htm² ja noin 70 000 
m³.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Kustannusarvion mukaan rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverot-
tomana yhteensä 19 400 000 euroa maaliskuun 2019 kustannustasos-
sa.

Vuoden 2019 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 on hankkeen suunnittelulle 
ja toteutukselle varattu määrärahaa 20 miljoonan euroa siten, että 
hankkeen toteutus on vuosina 2019−2020.

Tilakustannus käyttäjälle

Uudisrakentamisen jälkeinen arvioitu tilakustannus
eli sisäinen vuokra on noin 95 220 euroa kuukaudessa. Vuosivuokra on 
noin 1 142 637 euroa. Kuukausivuokra on noin 11,56 euroa/m²/kk, josta 
pääomavuokran osuus on 11,03 euron/m²/kk ja ylläpitovuokran osuus 
on 0,53 euron/m²/kk.  Vuokra-arvio perustuu enimmäiskustannukseen 
ja se tarkistetaan toteutuneiden rakennuskustannusten mukaan.

Väistötilat

Väistötilakustannuksia ei ole. Hanke toteutetaan ilman erillisiä väistöti-
loja, sillä kokonaistaloudellista väistötilaratkaisua ei ole löytynyt.

Hankesuunnitelman laatiminen ja hankkeen toteutus

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan sekä kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yh-
teydessä on kuultu asiantuntijoina kaupunginmuseon, rakennusvalvon-
nan, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen edustajia.
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Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialan rakennuk-
set ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Toteutusmuotona on ko-
konaishintaurakka. Uudisrakennus jää kaupungin suoraan omistukseen 
ja sen ylläpidosta vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapai-
kat -palvelu. Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaihe on aloitettu kesäl-
lä 2018. Hankkeen valmistumisen ja rakennuksen käyttöönoton tavoite 
on elokuu 2021.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 8.10.2019, § 172 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että hankesuunnitel-
ma vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toiminnallisia tavoitteita. 
Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

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 Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 29.3.2019 Pirkkolan korvaava jäähalli

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.10.2019 § 172

HEL 2019-006899 T 10 06 00

Lausunto
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupun-
kiympäristön toimialalle Pirkkolan korvaavien jäähallien kokonaisuutta 
koskevasta hankesuunnitelmasta, joka on päivätty 29.3.2019. Lisäksi 
lautakunta lausui hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toiminnalli-
sia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen 
työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan ja jäälajien toimijoiden kanssa. 

Erityisesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee 
varmistaa. Myös ilmanvaihtoon ja valaistukseen tulee kiinnittää huo-
miota sekä laadukkaan jään että toiminnan kannalta. Tilat, pintaraken-
teet ja materiaalit tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja 
korjattaviksi. Toteutussuunnittelussa on varattava aikaa tarvittavien ra-
kennusfysikaalisten tarkasteluiden tekemiseen, niin että varmistutaan 
rakenteiden oikeasta kosteusteknisestä toiminnasta sekä rakenteiden 
ja materiaalien yhteensopivuudesta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kiinnittää erityistä huomiota hank-
keen aikataulun pitävyyteen, kustannusseurannan ja laadunvalvonnan 
tärkeyteen koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen 
ja turvalliseen jäähalliympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Hanke on esitelty kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan työsuojelulle touko-
kuussa 2019. Työsuojelun lausunto otetaan huomioon suunnittelussa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Teijo Korva, tiimiesimies, puhelin: 310 87915

teijo.korva(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.06.2019 
§ 71

HEL 2019-006899 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteessa Plotinrinne 8-10 sijaitsevan 
Pirkkolan korvaavat jäähallit uudisrakennuksen 29.3.2019 päivätyn 
hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että sen enimmäishinta on ar-
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vonlisäverottomana 19 400 000 euroa maaliskuun 2019 kustannusta-
sossa (RI 103,9 ;  THI 185,7) ja enimmäislaajuus on 8 236 brm². Pää-
tös tehtiin ehdolla, että kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala hyväksyy hank-
keesta aiheutuvat vuokrakustannukset.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset 
alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odot-
tamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Matti Priha, projektinjohtaja, puhelin: 310 39705

matti.priha(a)hel.fi
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§ 731
V 27.11.2019, Valtuutettu Matias Pajulan aloite vakituisen läsnäolo- 
ja puheoikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajalle kau-
punginvaltuuston kokouksissa

HEL 2019-007161 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 11.11.2019 saakka.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli nuorisoneuvoston puheenjohtaja Vivian 
Ljungqvist. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
11.11.2019 saakka Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Matias Pajula ja 28 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsinki antaa vakituisen paikan kaupunginvaltuuston jokai-
seen kokoukseen nuorisoneuvoston keskuudestaan valitsemalle edus-
tajalle.

Kaupunginhallitus toteaa, että sen 24.6.2019, 478 § tekemän päätök-
sen mukaisesti nuorisoneuvoston keskuudestaan valitsemille edustajil-
le annetaan läsnäolo- ja puheoikeus toimialalautakuntien kokouksiin. 
Menettelyn avulla nuorten mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua kasva-
vat. 
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Toimialalautakunnat käsittelevät asioita sekä päätöksentekijöinä että 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvien 
asioiden valmistelijoina. Valtuuston päätös puolestaan on asian lopulli-
nen ratkaisu. 

Nuorten osallistuminen liittyy erityisesti tähän valmistelurooliin. Suoma-
laisessa hallintokulttuurissa osallistuminen, kuuleminen ja vaikuttami-
nen toteutetaan valmisteluvaiheessa, eikä päätöksenteon vaiheessa 
enää kuulla osallisia tai eturyhmiä. Tämän periaatteen pohjalta on an-
nettu myös hallintomenettelyn säännökset lainsäädännössä. Nuorten 
läsnäolo toimialalautakunnissa myös niiden lopulliseen päätöstoimival-
taan kuuluvissa asioissa on poikkeuksellista.

Ottaen huomioon valtuuston roolin strategisena lopullisena päätöksen-
tekijänä ei ole perusteltua antaa nykyistä laajemmin läsnäolo- tai pu-
heoikeuksia sen kokouksissa millekään ryhmälle. Valtuuston kokoukset 
ovat julkisia, joten niitä voi kuka tahansa seurata.

Asiasta on saatu nuorisoneuvoston lausunto (liite 2). Neuvosto kannat-
taa aloitteessa esitettyä. Menettely edistäisi nuorten osallisuutta ja kuu-
lemista kaupungin päätöksenteossa. Monet kaupunginvaltuuston tär-
keät päätökset koskevat nuoria, minkä takia nuorisoneuvoston entistä 
tiheämpi kuuleminen kaupunginvaltuuston kokouksissa olisi hyödyllistä. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Matias Pajulan aloite läsnäolo- ja puheoikeuden antamises-
ta nuorisoneuvoston edustajille valtuustoon

2 Lausunto 7.10.2019, Nuorisoneuvosto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 732
V 27.11.2019, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite perheiden palve-
lujen kehittämisestä

HEL 2019-005581 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan perheiden palvelujen kehittämistä mm. siten, että tukipalvelu-
jen kuten kotipalvelun ja äitiysfysioterapian saatavuutta, maksuttomuut-
ta ja viestintää laajennetaan sekä selvitetään maksuttoman paritera-
pian tarjoamista vanhemmille ja mielenterveyden tukipalvelujen saavu-
tettavuuden lisäämistä.  

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa mainittuja palveluja selkeyte-
tään parhaillaan. Kaupunkistrategian 2017-2021 linjauksiin kuuluu pe-
rustason palvelujen parantaminen. Perheitä, lapsia ja yksinhuoltajia tu-
kevilla matalan kynnyksen palveluilla pystytään tukemaan perheitä se-
kä tarjoamaan neuvontaa ja ohjausta varhaisessa vaiheessa.

Perhekeskuksessa palvelut löytyvät kootusti. Vuosittain sosiaali- ja ter-
veystoimialan käyttösuunnitelmassa ohjataan ja on jatkossakin mahdol-
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lista ohjata resursseja aloitteessa ja sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunnossa esille nostettuihin perheiden tukipalveluihin.     

Lapsiperheiden palveluista viestitään neuvoloissa ja muissa perhekes-
kuspalveluissa, kaupungin internet-sivuilla sekä sosiaalisen median 
kanavilla. Perheentuki-sivustolle on koottu kattavasti tietoa lapsiperheil-
le suunnatuista palveluista. Lisäksi tarjolla on matalan kynnyksen säh-
köisiä palveluja, kuten Tarvitsen apua -nappi yhteydenottokanavana 
sekä neuvolan chat- ja chatbotpalvelu. 

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Vastaus on 
lautakunnan lausunnon mukainen.  

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.09.2019 § 217

HEL 2019-005581 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Alviina Alametsän ja 18 muun valtuutetun val-
tuustoaloitteesta koskien perheiden palvelujen kehittämistä:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa helsinkiläisten perheitä, lapsia 
ja yksinhuoltajia tukevien palvelujen saatavuuden parantamista. Per-
heet tarvitsevat matalan kynnyksen palveluja sekä maksuttomia palve-
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luja. Matalan kynnyksen palveluilla pystytään tukemaan perheitä, tar-
joamaan neuvontaa ja ohjausta varhaisessa vaiheessa.

Perhekeskustoimintamallissa perheiden palvelut on koottu samaan ko-
konaisuuteen ja asiakkaan ympärille kootaan hänen tarpeidensa mu-
kainen palvelukokonaisuus. Neuvolatiimi tarjoaa moniammatillista var-
haista tukea lapselle ja perheelle, ja ohjaa perheen tarvittaessa lapsi-
perheiden kotipalveluun, sosiaaliohjaukseen tai muihin lapsiperheiden 
palveluihin.

Kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä perheen arjen tukemiseen tar-
koitettua palvelua, jota voi saada alentuneen toimintakyvyn, perhetilan-
teen, rasittuneisuuden, synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteel-
la. Lapsiperheiden kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja 
määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää 
vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä ta-
voitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Asiakas saa 
palvelua ottamalla yhteyttä lapsiperheiden kotipalveluun, jossa arvioi-
daan kotipalvelun tarve ja tehdään kotipalvelun myöntämispäätös. Lap-
siperheillä on välttämättömään kotipalveluun sosiaalihuoltolain 19 §:n 
mukaan subjektiivinen oikeus. Lapsiperheiden kotipalveluun pääsee 
matalalla kynnyksellä, eikä palveluun ole jonoa.

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut perustuvat voimassa ole-
vaan asiakasmaksulakiin. Monista muista kaupungeista ja kunnista 
poiketen Helsingissä lapsiperheiden kotipalvelu on maksutonta myös 
eräille muille asiakasryhmille kuin lastensuojelun asiakasperheille. Hel-
singissä lapsiperheiden kotipalvelu on maksutonta palvelutarpeen ar-
vioinnin (kolme kuukautta) aikana, perhesosiaalityön asiakkaille, vam-
maispalvelun sosiaalityön asiakkaille ja lastensuojelun asiakasperheil-
le. 

Lapsiperheiden kotipalvelulla on yhteneväinen tuloperusteinen maksu-
taulukko varhaiskasvatuksen kanssa. Asiakasmaksutaulukko on ra-
kennettu niin, että pienituloisille perheille ei muodostu asiakasmaksua. 
Asiakkaat maksavat toteutuneen palvelun mukaan 0‒10,90 euroa tun-
nilta. Sosiaali- ja terveystoimen omassa toiminnassa on vuoden 2019 
aikana ollut 54 prosenttia kaikista lapsiperheiden kotipalvelun asiak-
kaista. Omassa toiminnassa palvelu on ollut 90 prosentille asiakasper-
heistä maksutonta. Enimmäismaksun 10,90 euroa/tunti on maksanut 7 
prosenttia kotipalvelun asiakasperheistä. 

Hieman alle puolet (46 %) kotipalvelun asiakkaista on saanut palvelua 
palvelusetelituottajalta. Palvelusetelijärjestelmästä ei tällä hetkellä saa-
da tilastoa asiakaskohtaisista maksuista tai kuinka moni perhe on saa-
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nut palvelusetelin maksuttomana. Asiakas maksaa sosiaali- ja terveys-
toimen myöntämän palvelusetelin lisäksi omavastuuosuuden palvelun-
tuottajalle 0‒10,90 euroa tunnilta.

Sosiaali- ja terveystoimi on valmistelemassa asiakkaalle maksutonta 
palveluseteliä, joka tuodaan lautakunnan päätettäväksi lokakuussa. 
Lapsiperheiden kotipalvelun uusi palveluseteli on uusi palvelutuote las-
tensuojelun piiriin kuluvien ja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille. 
Asiakkaalta ei peritä omavastuuta palvelusetelin yhteydessä, ja näin ol-
len palveluseteli on sosiaali- ja terveyslautakunnan 2.5.2017 § 122 
päätöksen mukainen. Uudella palvelusetelin käyttöönotolla tavoitellaan 
lapsiperheiden kotipalveluiden asiakkaiden yhdenvertaisuutta, asiak-
kaan valinnanvapauden lisäämistä ja palvelun saatavuuden paranta-
mista. Malli antaa asiakkaille mahdollisuuden valita ja vaihtaa esimer-
kiksi nykyinen ostopalvelulla tuotettu palvelu palvelusetelillä hankitta-
vaksi. Palvelusetelillä myönnetty kotipalvelu järjestetään samojen 
myöntämiskriteereiden mukaisesti kuin Helsingin kaupungin omana 
palveluna tuotettu palvelu.

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut ovat harvoin muodostuneet 
esteeksi perheelle palvelun vastaanottamiseksi. Sosiaali- ja terveys-
toimi selvittää mahdollisuuden yksilöhuollon päätöksenteon delegoin-
tioikeuksien muuttamisesta siten, että lapsiperheiden kotipalvelun joh-
tavilla ohjaajilla olisi jatkossa oikeus tehdä harkinnanvaraisesti päätös 
kotipalvelun maksuttomuudesta, jos asiakasmaksu on esteenä kotipal-
velun vastaanottamiselle. 

Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään myös lastensuojelun avohuol-
lon tukitoimena. Lastensuojelulain 36 §:n mukaan kunnan on järjestet-
tävä lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömät sosiaali-
palvelut sen tarpeen mukaisesti, mitä lapsen asioista vastaava sosiaali-
työntekijä on kirjannut lapsen asiakassuunnitelmaan.

Neuvolan psykologipalvelut

Neuvolan psykologipalvelut vastaavat osaltaan sekä mielenterveyslain 
(1116/1990) edellyttämästä mielenterveystyöstä odottavien ja vauvai-
käisten lasten vanhempien osalta että terveydenhuoltolain (1326/2010) 
15 §:n edellyttämien kunnan lakisääteisten neuvolapalveluiden tuotta-
misesta. Lasten tulisi päästä palveluun kolmen kuukauden sisällä. 

Neuvolan psykologipalvelun psykologit osallistuvat vanhemmuuden ja 
perheen hyvinvoinnin tukemiseen sekä lapsen ja perheen erityisen 
tuen tarpeen varhaiseen tunnistamiseen silloin, kun neuvolan ja päivä-
hoidon tuki ei ole riittävää. Tarvittaessa tehdään lapsen psykologinen 
tutkimus. Tutkimuksiin ohjautuvilla lapsilla on neuvolan seulonnassa tai 
varhaiskasvatuksessa todettu kehityksellisiä ongelmia, muun muassa 
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kehitysviivettä tai kehityksellistä erityisvaikeutta, autismikirjon oireita, 
keskittymisvaikeutta tai sopeutumisongelmia.

Helsingissä on noin 40 000 neuvolaikäistä lasta, ja kehityksellisten häi-
riöiden esiintyvyydet huomioiden neuvolan psykologipalveluja saattaisi 
tarvita jopa 12 prosenttia lastenneuvolaikäisistä. Vuonna 2018 kolmelle 
prosentille lastenneuvolaikäisistä voitiin tarjota neuvolan psykologipal-
veluja. Noin 6 500 naista synnyttää Helsingissä vuosittain, ja arvioiden 
mukaan jopa 10 prosenttia voisi tarvita neuvolan psykologipalveluja. 
Vuonna 2018 äitiysneuvolan asiakkaista 5,5 prosentille voitiin tarjota 
neuvolan psykologipalveluja. Odotusaika psykologipalveluihin on alu-
eesta riippuen lastenneuvolassa neljästä kahdeksaan kuukautta ja äi-
tiysneuvolassa pari kuukautta. Helsingin neuvolan psykologipalveluissa 
on 14 psykologin vakanssia, ja psykologipalveluja pyritään vahvista-
maan asteittain talousarvion sallimissa puitteissa. Sosiaali- ja terveys-
lautakunta pitää tärkeänä, että talousarviossa otetaan huomioon toi-
mialan esittämä neuvolapsykologien saavutettavuudessa oleva vaje ja 
tehdään tarvittavat resursoinnit tarpeen täyttämiseksi ja jonojen lyhen-
tämiseksi.

Pariterapia

Helsingin pariterapiayksikössä on 12 psykoterapeuttia sekä johtava 
psykoterapeutti. Pariterapia on perheille maksutonta ja sitä tarjotaan 
perheille tarpeen mukaan 1‒15 kertaa. Suuren kysynnän vuoksi palve-
lua pystytään tarjoamaan vain pikkulapsiperheiden vanhemmille. Pi-
simmillään odotusaika palveluun on tällä hetkellä noin seitsemän kuu-
kautta. Odotusaikoihin vaikuttaa myös juuri ennen vastaanottoaikaa pe-
ruutetut tai kokonaan peruuttamattomat vastaanottokäynnit. Vuonna 
2018 lähes 10 prosenttia vastaanottoajoista jäi toteutumatta peruutuk-
sen tai käyttämättä jääneen vastaanottoajan vuoksi. 

Seurakunnalla ja kolmannen sektorin toimijoilla on myös tarjolla maksu-
tonta pariterapiaa. Yksityiset palveluntuottajat tarjoavat palvelua 
100‒250 eurolla, jolloin 10 kerran pariterapiajakson kustannukset ovat 
keskiarvoltaan noin 1 750,00 euroa/pari.

Perheneuvoloissa ja neuvolan psykologipalveluissa on 58 psykologin 
vakanssia. Psykologien lisäksi toimialalla on psykoterapeutteja, joita on 
muun muassa vauvaperhetyössä, perheterapiassa ja pariterapiassa. 
Psykososiaalista tukea ja kannattelua tarjotaan asiakkaan hyväksi 
myös monessa muussa peruspalvelussa eri ammattilaisten vastaano-
toilla. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että pariterapiaan 
pääsyä helpotetaan ja jonoja lyhennetään, jotta pariskunnat, joilla on 
pieniä lapsia, saavat tukea oikea-aikaisesti.

Fysioterapia
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Perhekeskuksissa tarjotaan pienten lasten fysioterapian lisäksi myös 
äitiysfysioterapiaa, joka on selkeästi kasvavaa toimintaa. Fysioterapia 
tarjoaa sekä odottaville että synnyttäneille äitiysneuvolan asiakkaille 
perhevalmennusryhmiä. Ryhmässä käydään läpi ennaltaehkäiseviä oh-
jeita ja neuvoja raskauden ja synnytyksen aiheuttamaan tuki- ja liikun-
taelinkuormitukseen, ohjausta lapsen käsittelyyn motorisen kehityksen 
tueksi sekä tietoa koko perheen arkiliikkumisen lisäämisen tärkeydestä. 
Äitiysfysioterapian ryhmät käynnistyivät vuonna 2018 ja ryhmiä on lisät-
ty asiakastarpeiden mukaisesti vuoden 2019 aikana. Äitiysfysioterapian 
ryhmätoiminta on asiakkaalle maksutonta. Tarvittaessa fysioterapiaa 
tarjotaan yksilövastaanotolla, johon ohjaudutaan pääsääntöisesti neu-
volan terveydenhoitajan tai lääkärin aloitteesta.

Viestintä

Lapsiperheiden palveluista viestitään neuvoloissa ja muissa perhekes-
kuspalveluissa, kaupungin internet-sivuilla sekä eri sosiaalisen median 
kanavilla. Etenkin Perheentuki-sivustolle on koottu kattavasti tietoa lap-
siperheille suunnatuista eri palveluista. Lapsiperheille on tarjolla myös 
matalan kynnyksen sähköisiä palveluja, kuten Tarvitsen apua -nappi 
yhteydenottokanavana sekä neuvolan chat- ja chatbotpalvelu. Lisäksi 
kehitetään perhekeskuksen neuvontaa ja ohjausta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yhtenä linjauksena on perus-
tason palvelujen parantaminen. Palvelujen saatavuus ja maksuttomuus 
lisäävät niiden käyttöä ja siten perheiden, lasten ja yksinhuoltajien hy-
vinvointia. Matalan kynnyksen palveluilla pystytään tukemaan perheitä 
varhaisessa vaiheessa, jotta perhe ei tarvitse mahdollisia raskaampia 
korjaavia palveluja. Tämä on sekä taloudellisesti kestävää ja perheille 
inhimillisesti tarkoituksenmukaista.

Käsittely

10.09.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset: 

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sandra Hagman: Lisätään neuvolan psykologipalveluita käsitte-
levän kohdan viimeisen kappaleen loppuun seuraava virke: ”Lautakun-
ta pitää tärkeänä, että talousarviossa otetaan huomioon toimialan esit-
tämä neuvolapsykologien saavutettavuudessa oleva vaje ja tehdään 
tarvittavat resursoinnit tarpeen täyttämiseksi ja jonojen lyhentämiseksi.”

Kannattaja: jäsen Laura Nordström
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Vastaehdotus 2:
Jäsen Sandra Hagman: Lisätään pariterapiaa käsittelevän kohdan vii-
meisen kappaleen loppuun seuraava virke: ”Lautakunta pitää tärkeänä, 
että pariterapiaan pääsyä helpotetaan ja jonoja lyhennetään, jotta pa-
riskunnat, joilla on pieniä lapsia, saavat tukea oikea-aikaisesti.”

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Sandra Hagman)

Jaa-äänet: 4
Leo Bergman, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Matias Pajula

Ei-äänet: 9
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Kati 
Juva, Aleksi Niskanen, Laura Nordström, Karita Toijonen, Sanna Vesi-
kansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sandra Hagmanin vas-
taehdotuksen äänin 9 - 4.

2 äänestys

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

Jaa-äänet: 6
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Ma-
tias Pajula, Karita Toijonen

Ei-äänet: 6
Katju Aro, Sandra Hagman, Kati Juva, Aleksi Niskanen, Laura Nordst-
röm, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Leo Bergman

Poissa: 0
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sandra Hagmanin vas-
taehdotuksen äänin 6 - 6 (tyhjää 1). Puheenjohtajan ääni ratkaisi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksyttyjen vastaehdo-
tusten osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

20.08.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg(a)hel.fi
Käsittelyyn liittyvän virheen osalta:
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi
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§ 733
V 27.11.2019, Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite matalan kynnyksen 
vanhemmuusvalmennuksen lisäämisestä

HEL 2019-006107 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Reetta Vanhanen ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan matalan kynnyksen vanhemmuusvalmennuksen tarjoamista 
kaikille sitä tarvitseville sekä riskiperheiden tunnistamista varhaisessa 
vaiheessa ja ohjaamista toiminnan pariin.    

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin perheneuvola on valtakunnalli-
nen edelläkävijä Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusvalmennuksen käyt-
töönotossa. Tätä lasten käytöshäiriöitä ennaltaehkäisevää menetelmää 
pyritään käyttämään jatkossakin.    

Kaupunkistrategian 2017-2021 yhtenä linjauksena on perustason pal-
velujen parantaminen. Vuosittain toimialojen käyttösuunnitelmissa on 
ohjattu ja on jatkossakin mahdollista ohjata resursseja aloitteessa esille 
nostettuihin perheiden oikea-aikaisen tuen palveluihin.   
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Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnan lausunnot. Vastaus on lautakuntien lausuntojen mu-
kainen. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.09.2019 § 215

HEL 2019-006107 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Reetta Vanhasen ja 19 muun valtuutetun val-
tuustoaloitteesta koskien vanhemmuusvalmennuksen laajentamista:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä perheille suunnattujen 
ennaltaehkäisevien palvelujen parantamista, jotta perheiden ongelmat 
tunnistettaisiin ajoissa ja siten tarjottava tuki olisi oikea-aikaista. Tarvi-
taan tutkimusnäyttöön perustuvia tukimuotoja palvelujen laadun ja vai-
kuttavuuden lisäämiseksi. 

Helsingin perheneuvola on valtakunnallinen edelläkävijä Ihmeelliset 
vuodet -vanhemmuusvalmennuksen käyttöönotossa. Helsingin perhe-
neuvolassa on järjestetty ja pyritään jatkossakin järjestämään tätä vah-
vaan näyttöön perustuvaa lasten käytöshäiriöitä ennaltaehkäisevää 
menetelmää perheneuvolan resurssien sallimissa rajoissa.
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Perhekeskuksissa on tarjolla myös muita lasten vanhemmille suunnat-
tuja palveluja, joista perheet saavat tukea vanhemmuuteen ja lasten 
kasvatukseen. Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen sosiaaliohjaajat jal-
kautuvat matalalla kynnyksellä perheen kotiin ja voivat yhdessä van-
hempien kanssa etsiä ratkaisuja arjen pulmatilanteisiin. Perhe voi itse 
pyytää apua muun muassa Tarvitsen apua -napin kautta. Varhaiskas-
vatuksella on tärkeä rooli näiden avun tarpeessa olevien perheiden 
tunnistamisessa, sillä he tapaavat lasta ja perhettä lähes päivittäin. 
Heillä on mahdollisuus tehdä yhdessä perheen kanssa perhekeskuk-
seen pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi (sosiaalihuoltolaki 36 §).

Voimaperheet-toimintamalli on kehitetty alle kouluikäisten lasten käytö-
songelmien tunnistamiseen ja hoitoon. Tavoitteena on vanhemmuuden 
taitojen vahvistaminen, lapsen käytöshäiriöiden vähentäminen ja sitä 
kautta nuoruusiän ongelmien ennaltaehkäisy (http://kasvuntuki.fi/ty-
omenetelmat/voimaperheet/). Seulonta toteutetaan neuvolan 4-vuotis-
käynnillä. Voimaperheet-palvelun kriteerit täyttyvät 12 prosentilla per-
heistä, mikä Helsingissä tarkoittaa noin 650 lapsen (perheen) määrää. 
Menetelmästä on hyviä kokemuksia ja tutkimusnäyttöä. Menetelmä on 
nettipohjainen ja siten levitettävissä. Kustannusten vuoksi se ei kuiten-
kaan ole nopeasti käyttöön otettavissa. Palvelun hinta per perhe on 
2 000 euroa eli kokonaissumma olisi vuositasolla 1,3 miljoonaa euroa. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää selvitettäväksi, voisiko lasten 4-
vuotistarkastuksessa vahvistaa vanhemmuusvalmennuksesta hyöty-
vien perheiden tunnistamista.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yhtenä linjauksena on perus-
tason palvelujen parantaminen. Riskiperheiden tunnistaminen mahdol-
lisimman varhaisessa vaiheessa mahdollistaa oikea-aikaisen tuen. 
Vanhemman mahdollisuus vaikuttaa saamaansa tukimuotoon vahvis-
taa osallisuutta ja tuen vaikuttavuutta. Vahvaan tutkimusnäyttöön pe-
rustuvat vanhemmuuden tukimuodot lisäävät myös palvelun vaikutta-
vuutta."

Käsittely

10.09.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausuntoehdotuksen viimeisen kappaleen 
loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia seuraava 
virke: "Lautakunnan mielestä tätä vanhemmuusvalmennusta voisi pie-
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nimuotoisesti kokeilla, koska toiminnan hyödyllisyydestä on kuitenkin 
vankkaa näyttöä."

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Vastaehdotus 2:
Jäsen Katju Aro: Lisätään lausuntoehdotukseen seuraava virke: "Lau-
takunta esittää selvitettäväksi, voisiko lasten 4-vuotistarkastuksessa 
vahvistaa vanhemmuusvalmennuksesta hyötyvien perheiden tunnista-
mista."

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Kati Juva)

Jaa-äänet: 7
Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Seija 
Muurinen, Matias Pajula, Karita Toijonen

Ei-äänet: 5
Katju Aro, Sandra Hagman, Kati Juva, Laura Nordström, Sanna Vesi-
kansa

Tyhjä: 1
Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Jäsen Kati Juvan vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 7 - 
5 (tyhjää 1).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Katju Aro)

Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Matias Pajula

Ei-äänet: 9
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Kati 
Juva, Aleksi Niskanen, Laura Nordström, Karita Toijonen, Sanna Vesi-
kansa
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Tyhjä: 1
Leo Bergman

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katju Aron vastaehdotuk-
sen äänin 9 - 3 (tyhjää 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

20.08.2019 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Terhi Tuominiemi-Lilja, Perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Leena Lehikoinen, Perheneuvolan päällikkö, puhelin: 310 58241

leena.lehikoinen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.08.2019 § 249

HEL 2019-006107 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että Helsingissä on 
vanhemmille edelleen riittävästi erilaisia yhdessä sosiaali- ja terveys-
toimen kanssa järjestettäviä ennaltaehkäiseviä vanhemmuutta tukevia 
perustason palveluja. Olennaista on henkilökunnan tieto ja taito ohjata 
perheet yhdessä sosiaali- ja terveystoimijoiden kanssa tarvitsemansa 
palvelun piiriin. Jo käytössä olevia toimintamalleja tulee kehittää ja sel-
vittää mm. muissa kunnissa käytössä olevien menetelmien sopivuutta 
Helsinkiin.

Ihmeelliset vuodet -ohjelma on ryhmäpohjainen ohjausmenetelmä 3–
12-vuotiaiden käytöshäiriöisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa 
työskenteleville ammattilaisille. Ihmeelliset vuodet -ryhmätoiminta on 
juurrutettu Helsingin perheneuvolapalveluihin. Vuosina 2010-2012 Ih-
meelliset vuodet ryhmänhallinta -menetelmää vietiin ala-asteen ja esio-
petuksen opettajille. Koulutus oli suunnattu varhaiskasvatuksen henki-
löstölle, opettajille ja lasten kanssa työskenteleville, jotka haluavat pa-
rantaa lasten sosiaalisia taitoja sekä käyttää työssään positiivisia ryh-
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mänhallintamenetelmiä. Koulujen oppilashuollon työntekijät osallistuivat 
myös vanhempien ryhmäohjaajakoulutukseen.  

Perusopetuksessa tehdään yhteistyötä Helvary ry:n (helsinkiläiset van-
hempainyhdistykset) kanssa. Yksittäisten oppilaiden vanhempia tava-
taan vuosittain vanhempainvartin kautta. Vanhempainiltoja on muutettu 
aiempaa toiminnallisemmaksi ja osallistavemmiksi. Vanhemmuuden 
tukeminen kuuluu perheneuvolan ydintehtäviin, ja perusopetus tekee 
heidän kanssaan kiinteää yhteistyötä tuen tarpeen selvittämiseksi ja 
kohdentamiseksi.

Hyve4-mallissa on ennaltaehkäisevää ja varhaiseen puuttumiseen täh-
täävää vanhemmuusvalmennusta. Varhaiskasvatuksessa olevan neljä-
vuotiaan lapsen laaja terveystarkastus tehdään yhteistyönä perheen, 
varhaiskasvatuksen ja neuvolan kesken. Hyve-malli koostuu varhais-
kasvatuksessa käytävästä neljävuotiaan lapsen varhaiskasvatuskes-
kustelusta, lapsen vastauksista sekä neuvolan laajasta terveystarkas-
tuksesta, joka sisältää neuvolaterveydenhoitajan sekä neuvolalääkärin 
tarkastuksen. Vanhempia pyydetään valmistautumaan tilaisuuteen, 
keskustelurungon ja tiedonsiirtolomakkeen avulla sekä kysymään lap-
selle tarkoitetut kysymykset ennen keskustelua. Laajassa terveystar-
kastuksessa tarkastellaan koko perheen hyvinvointia ja terveyttä. Per-
heen tapaamisessa käytetään keskustelurunkoa, joka on saatavilla 
usealla eri kielellä.

Helsingissä kehitetään lapsiperheiden sosiaaliohjauksen ja varhaiskas-
vatuksen yhteistyömuotoja osana Lasten ja nuorten syrjäytymisen eh-
käisemisen kaupunkistrategiahanketta Mukana-ohjelmaa. Toimenpi-
teessä vahvistetaan ennalta ehkäisevää työtä lapsiperheiden sosiaa-
liohjauksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyömuotona, etsitään uusia yh-
teistyön tapoja, lisätään palveluohjausta ja tiedotusta lapsiperheiden 
sosiaaliohjauksesta. Tavoitteena on, että lapsiperheet tietävät mitä tu-
kea, ohjausta, neuvontaa ja toimintaa he voivat saada ja että varhais-
kasvatuksen henkilökunta osaa palveluohjata perheitä ja tukea heitä 
moniammatillisesti heti tarpeen herättyä. Perheiden näkökulmasta toi-
mintamallin hyötynä on varhainen puuttuminen, jonka seurauksena 
heille löydetään tarkoituksenmukaiset palvelupolut oikea-aikaisesti. 
Koillis-Helsingissä suoritettavassa pilotissa luotavat 1–10-vuotiaiden 
lasten perheiden toimintamallit integroidaan myös alkuopetuksen per-
heille ja oppilashuollon palveluihin.

Leikkipuistojen lapsiperheiden toiminnan ja vauvaperhetoiminnan yh-
teistyötä tiivistetään neuvolatoiminnan kanssa. Tavoite on kirjattu Mu-
kana-ohjelmaan (toimenpide 18) jossa mm. kehitetään vauvatoiminnan 
sisältöä asiakaslähtöisemmäksi ja vanhempia paremmin palvelevaksi.
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Vaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yhtenä linjauksena on perus-
tason palvelujen parantaminen. Palveluihin pääsy on tärkeä osa per-
heiden ongelmien ennaltaehkäisyä. Matalan kynnyksen palveluilla pyri-
tään saavuttamaan niitä lapsia ja vanhempia, jotka tarvitsevat enem-
män tukea. Perheiden kynnystä käyttää ennaltaehkäiseviä palveluita 
pyritään madaltamaan syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi
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§ 734
Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle

HEL 2019-010401 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti seuraavat liitteen 1 mukaiset virat sosiaali- ja 
terveystoimialalle 1.1.2020 lukien:

 johtavan sosiaalityöntekijän virka
 yhdeksän sosiaalityöntekijän virkaa
 sosiaaliohjaajan virka
 kuusi asiakasohjaajan virkaa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 24109

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

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustettaviksi esitettävät virat sosiaali- ja terveystoimialalle 1.1.2020 
lukien

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa. 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuteen esitetään perustetta-
vaksi johtavan sosiaalityöntekijän ja yhdeksän sosiaalityöntekijän vir-
kaa työkykyselvitysyksikköön sekä sosiaaliohjaajan virka vammaisten 
sosiaalityöhön. 

Työkykyselvityksen sosiaalityöntekijät toimivat 1.1.2020 alkaen työky-
kyselvitysprosessissa olevien asiakkaiden sosiaalihuoltolain 
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(1301/2014) mukaisina omatyöntekijöinä, jolloin yksilöhuollon päätök-
senteko siirtyy heille alueellisilta sosiaalityön ja -ohjauksen tiimeiltä. 
Sosiaaliohjaajan tehtäviä ovat mm. sosiaalihuoltolain mukainen palve-
lutarpeen arviointi ja toimeentulotukipäätösten tekeminen. Tehtävät 
edellyttävät virkasuhdetta.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuteen Helppi-
Seniorin asiakasohjauksen yksikköön esitetään perustettavaksi kuusi 
asiakasohjaajan virkaa. Virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat mm. 
sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja toimeentulotuki-
päätösten tekeminen.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohta-
jaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt 
tehtävää muulle viranhaltijalle. Henkilöstöjohtaja on päättänyt perustet-
tavaksi esitettävien virkojen tehtäväkohtaisesta palkasta tehtävien vaa-
tivuuden arvioinnin perusteella. 

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä (Laki 
kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003). Osa perustettaviksi esitettävistä 
viroista tulee työsuhteisten tehtävien tilalle. Henkilöiden kanssa, joiden 
tehtäviin, asemaan ja sijoittumiseen muutoksella on olennaista vaiku-
tusta, on käyty henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely. 

Perustettavaksi esitettäville 17 viralle on määräraha sosiaali- ja ter-
veystoimialan talousarviossa.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 24109

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

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustettaviksi esitettävät virat sosiaali- ja terveystoimialalle 1.1.2020 
lukien

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 735
Lainan myöntäminen Stadion-säätiö sr:lle Olympiastadionin perus-
parannus ja uudistamishankkeeseen

HEL 2019-010768 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Stadion-säätiö sr:lle Olympiastadio-
nin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen 22 164 600 euron suu-
ruisen lainan talousarvion kohdasta 9 01 02 33, lainat kaupunkikonser-
nin yhteisöille seuraavin ehdoin:

Laina-aika: 
Laina on maksettava takaisin viimeistään vuoden 2027 loppuun men-
nessä, valtion vuosittain maksamien avustusten maksuaikataulun mu-
kaisesti.

Lainan korko: 
Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: 
Lainalle ei aseteta vakuutta. Kaupunki omistaa Olympiastadionin ja sitä 
hoitava Stadion-säätiö sr on kaupungin määräysvallassa oleva säätiö.

Lisäksi lainaan sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksy-
miä velan yleisiä ehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan tarvit-
tavat laina-asiakirjat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Stadion-säätiön lainahakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Stadion-säätiö sr on kaupungin määräysvallassa oleva säätiö, jonka 
tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja tuke-
minen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsin-
gin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä kor-
vausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin 
sekä käyttämällä sen huonetiloja.

Stadion-säätiön 20.1.2012 valmistuneessa tarveselvityksessä esitettiin 
Olympiastadionin uudistamista tulevien vuosikymmenien tarpeita vas-
taavaksi.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 16.5.2012, että 
perusparannus- ja uudistamishanke voidaan aloittaa tehdyn
tarveselvityksen ja sen sisältämän tilaohjelman pohjalta. Valtio sitoutui 
osallistumaan hankkeen kustannuksiin enintään 50 % osalta. Helsingin 
kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2012 (§ 385) hyväksyä sopimuksen 
Helsingin kaupungin ja Suomen valtion välisestä yhteistyöstä hankkeen 
rahoittamisessa.

Olympiastadionin perusparannuksen kustannukset tarkentuivat 
3.11.2014 päivätyssä hankesuunnitelmassa 209 miljoonaan euroon 
(alv 0 % ). Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 21.10.2014 val-
tion osallistumista perusparannuksesta aiheutuviin kustannuksiin enin-
tään 104,5 miljoonalla eurolla. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 
11.2.2015 (§ 47) kyseisen hankesuunnitelman ja päätti kaupungin 
osuuden Helsingin Olympiastadionin perusparannus-ja uudistamis-
hankkeeseen olevan vastaavasti enintään 104,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 aikana hankkeen kustannusarvio nousi 261 miljoonaan 
euroon välttämättömien lisätöiden ja hintaindeksikehityksen vuoksi. Ta-
louspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 20.12.2016 valtion osallistu-
mista perusparannuksesta aiheutuviin kustannuksiin enintään 130,5 
miljoonalla eurolla. Kaupunginvaltuusto päätti 18.01.2017, § 8 hyväk-
syä kaupungin rahoitusosuuden korottamisen Olympiastadionin perus-
parannus- ja uudistamishankkeen rahoittamisessa yhteensä enintään 
130,5 miljoonaan euroon.
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Kaupunki on kattanut kokonaan 130,5 miljoonan euron suuruisen rahoi-
tusosuutensa perusparannushankkeesta Stadion-säätiölle urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahaston varoista myönnetyin lainoin ja säätiön peruspa-
rannusrahastoon tehdyin pääomasuorituksin. Opetus- ja kulttuuriminis-
teriö on maksanut hankkeelle avustuksia 108 335 400 euroa. Suomen 
Valtion ja kaupungin välillä allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti kau-
punki osoittaa väliaikaista rahoitusta valtion vuosina 2020-2027 avus-
tuksina maksettavaa jäljellä olevaa rahoitusosuutta vastaavan                
22 164 600 euron määrän. Stadion-säätiö sr on hakenut kaupungilta 
7.10.2019 päivätyllä lainahakemuksella 22 164 600 euron suuruista 
määräaikaista rahoitusta.

Talousarvion kohdalla 9 01 02 33, lainat kaupunkikonsernin  yhteisöille 
on käytettävissä varoja 39 400 000 euroa, josta 28 000 000 euroa on 
varattu Stadion-säätiön rahoittamiseen. 

Kaupungin määräysvallassa oleva Stadion-säätiö sr on velvollinen 
noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin 
antamaa konserniohjausta. Kaupungin säätiölle myöntämät lainat koh-
distuvat kaupungin omistaman stadion-rakennuksen peruskorjaukseen. 
Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella arvioiden kaupungin ta-
louden tai lakisääteisten tehtävien hoitamisen ei voida katsoa vaaran-
tuvan säätiölle myönnettyjen lainojen vuoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Stadion-säätiön lainahakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
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§ 736
Meikku Palloilu Oy:lle myönnetyn lainan lyhennysohjelman muut-
taminen ja laina-ajan pidentäminen

HEL 2019-010029 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pidentää Meikku Palloilu Oy:lle 12.03.2018, § 
141 myöntämänsä 437 500 euron lainan takaisinmaksuaikaa vuodella 
ja siirtää marraskuun 2019 ja toukokuun 2020 lyhennyserät, yhteensä 
43 750 euroa maksettavaksi tasalyhennyksin jatkoaikana. Muut lai-
naehdot pysyvät ennallaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lykkäyshakemus
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Lainapäätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 12.03.2018, § 141 myöntää Meikku Palloilu 
Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 437 500 euron lainan Meilah-
den tennis-hallien uusimiseksi. Maanrakennustöiden aikana ilmeni, että 
alueella on jäteöljyä ja vanhaa rakennusjätettä. Jätteet ovat mahdolli-
sesti peräisin 1950-luvulta ja ne eivät paljastuneet ennen projektia teh-
dyissä koeporauksissa. Pilaantuneiden maiden poisto ja niiden aiheut-
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tamat muut rakennusjärjestelyt johtivat projektin olennaiseen viivästy-
miseen ja kustannusten nousuun. Yhtiö neuvottelee kaupunkiympäris-
tön toimialan kanssa korvauksista pilaantuneiden maiden aiheuttamista 
suorista kustannuksista. Toiminnan tilapäiset järjestelyt ja tuottojen 
menetys ovat aiheuttaneet ongelmia toiminnan käynnistysvaiheen kas-
savirtaan, joten yhtiö on hakenut kaupungin myöntämän lainan kahden 
seuraavan lyhennyserän lykkäämistä ja laina-ajan pidentämistä vas-
taavasti 31.5.2028 saakka. Yhtiötä rahoittanut pankki on jo lykännyt 
myöntämänsä lainan kahta ensimmäistä lyhennyserää.

Meikku Palloilu Oy:n saama taloudellinen etu kaupungin myöntämän 
lainan takaisinmaksun lykkäyksestä ei kuulu valtiontukisäännösten so-
veltamisalaan. Laina myönnettiin urheilu- ja liikuntakäyttöön tulevien 
tenniskenttien ja ylipainehallin rakentamiseen. Hallista urheilutilaa 
vuokraavat seurat toimivat harrastetasolla ja tila on myös yleisön käy-
tettävissä ketään syrjimättä. Halli palvelee ensisijaisesti paikallisia 
asukkaita eikä todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja 
muista jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 
2016/C 262/01, kohta 197). Lainan takaisinmaksun lykkäämisellä ei si-
ten ole vaikutuksia jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lykkäyshakemus
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Lainapäätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2019 49 (94)
Kaupunginhallitus

Asia/12
04.11.2019

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

§ 737
Kumpulan Nurmikenttä Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen

HEL 2019-000662 T 10 01 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus muutti 25.3.2019 § 212 tekemäänsä päätöstä, jolla 
se on myöntänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokra-
ta Vallilanlaakson kentältä maa-alueen Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle 
siten, että alueelle sijoitetaan 2 816 neliömetrin suuruinen ylipainehalli 
talvikausiksi 31.12.2024 asti.

Vuokrausehtoa 1 muutettiin seuraavasti: 

Täysimääräinen vuosivuokra ajalta 1.1.2020–31.12.2024, joka vastaa 
elinkustannusindeksin 2018 keskiarvon pistelukua 1948, on 26 580,46 
euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua 
vastaavaa 1 364,50 euron suuruista perusvuosivuokraa.

Täysimääräinen vuosivuokra 1.1.2025 alkaen, joka vastaa elinkustan-
nusindeksin 2018 keskiarvon pistelukua 1948, on 16 295,02 euroa (alv. 
0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena viral-
lisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua vastaavaa 
836,50 euron suuruista perusvuosivuokraa.

Vuokra peritään vain varsinaisten kenttäalueiden mukaan. Vuokra-alu-
eeseen sisältyy 3 485 neliömetrin alue, jota ei voida käyttää vuokraso-
pimuksen mukaiseen toimintaan ja jonka ylläpito on vuokralaisen vas-
tuulla.

Ylipainehallin maa-alueen osalta täysimääräisestä vuosivuokrasta peri-
tään 50 % niin kauan kun aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai 
siihen välittömästi liittyvään toimintaan.

Vuokrausehtoa 2 muutettiin seuraavasti:

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä 
lisäehtoja. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on oikeus tehdä vuok-
rakauden aikana vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia.

Vuokrausehtoa 3 muutettiin seuraavasti: 

Laadittava vuokrasopimus korvaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
9.4.2019 § 67 tekemään päätökseen liittyvän vuokrasopimuksen. 

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Samuli Bryggare, lakimies, puhelin: 310 23386

samuli.bryggare(a)hel.fi

Liitteet

1 Kumpulan Nurmikenttä Oy:n hakemus
2 Hakemuksen liitteet
3 Ylipainehallin hankekuvaus
4 Alueen kartta ja ylipainehallin sijainti
5 Vuokrasopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kumpulan Nurmikenttä Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Voimassa oleva vuokrasopimus ja muutoshakemus

Kaupunginhallitus on 25.3.2019 § 212 oikeuttanut kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan vuokraamaan Vallilanlaakson kentältä 20 215 m²:n 
suuruisen maa-alueen Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle 31.12.2034 saak-
ka. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 9.4.2019 § 67 päättänyt alu-
een vuokraamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kumpulan Nurmikenttä Oy on 27.9.2019 hakenut vuokrasopimusta 
muutettavaksi siten, että osalle vuokrattua kenttäaluetta voitaisiin talvi-
kausilla sijoittaa ylipainehalli 31.12.2024 asti. Ylipainehallin koko on 2 
816 m² ja se on tarkoitus pystyttää talvisin kuuden kuukauden ajaksi.

Uuden vuokrasopimuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 ja päät-
tyä 31.12.2034.  

Vuokran määrittelyn periaatteet
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Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2014 § 4 
hyväksymiä maa-alueiden vuokrauksen yleisperiaatteita.

Siltä ajalta, kun ylipainehalli on pystytettynä, hallin maa-alueen vuokra 
lasketaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelu-
kua 100 vastaavaa 8,50 euron neliömetrihintaa. Muun kenttäalueen 
osalta vuokra lasketaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusin-
deksin pistelukua 100 vastaavaa 1 euron neliömetrihintaa. Vuosivuok-
rana peritään 5 % alueen pääoma-arvosta. Täysimääräinen vuosivuok-
ra vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskiarvon pistelukua 
1948. 

Vuokran määrittely vuosille 2020–2024

Vuokra määritellään erikseen vuosille 2020−2024, jolloin ylipainehalli 
on pystytettynä puolet vuodesta osassa vuokrattavaa aluetta.

Ylipainehallin osalta vuokra on 2 816 m² x 8,50 €/m² x 5 % x 19,48 x ½ 
vuotta = 11 656,83 euroa. Ylipainehallin osalta täysimääräisestä vuosi-
vuokrasta peritään 50 % niin kauan kun aluetta käytetään yksinomaan 
liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan. 

Muun kenttäalueen osalta vuokra on 13 914 m² x 1 €/m² x 5 % x 19,48 
= 13 552,24 euroa. Lisäksi siltä alueelta, jolla ylipainehalli on talvikau-
della, peritään kesäkaudella maa-alueen vuokraa 2 816 m² x 1 €/m² x 5 
% x 19,48 x ½ vuotta = 1 371,39 euroa.

Täysimääräinen vuosivuokra ajalta 1.1.2020–31.12.2024 on siten 26 
580,46 euroa (alv. 0 %). Ylipainehallia koskevan subvention jälkeen pe-
rittävä vuosivuokra on 20 752,05 euroa (alv. 0 %). Vuokra tarkastetaan 
vuosittain edellisen vuoden keski-indeksillä.

Vuokran määrittely vuodesta 2025 alkaen

Vuoden 2025 alusta vuokra määritellään kenttäalueen pinta-alan mu-
kaan.

Maa-alueen täysimääräinen vuokra on 16 730 m² x 1 €/m² x 5 % x 
19,48 = 16 295,02 euroa (alv. 0 %). Vuokra tarkastetaan vuosittain 
edellisen vuoden keski-indeksillä.

Toimivalta alueiden vuokraamisessa

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-alueiden vuokraamisesta 
enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää 
kaupunginhallitus.
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Samalla kun kaupunginhallitus oikeuttaa kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnan muuttamaan Kumpulan Nurmikenttä Oy:n kanssa tehtyä vuok-
rasopimusta, se oikeuttaa lautakunnan tekemään vuokraukseen liittyviä 
vähäisiä muutoksia vuokrakauden aikana.

Valtiontukisäännösten soveltaminen

Kaupunki subventoi lasten ja nuorten jalkapalloharrastamiseen tulevan 
ylipainehallin maanvuokraa. Hallia vuokraavat seurat toimivat harraste-
tasolla. 

Kyseessä on urheilutila, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkai-
ta ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja 
muista jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 
2016/C 262/01, kohta 197). Maanvuokran subventoimisella ei siten ole 
vaikutuksia jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, joten Kumpulan Nurmi-
kenttä Oy:n saama taloudellinen etu ei kuulu valtiontukisäännösten so-
veltamisalaan. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Samuli Bryggare, lakimies, puhelin: 310 23386

samuli.bryggare(a)hel.fi

Liitteet

1 Kumpulan Nurmikenttä Oy:n hakemus
2 Hakemuksen liitteet
3 Ylipainehallin hankekuvaus
4 Alueen kartta ja ylipainehallin sijainti
5 Vuokrasopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kumpulan Nurmikenttä Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 09.04.2019 § 67

29.01.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Jyrki Inkinen, vs. liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87904

jyrki.inkinen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 25.03.2019 § 212

HEL 2019-000662 T 10 01 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeu-
den vuokrata 22. kaupunginosassa (Vallila) sijaitsevalta Vallilanlaakson 
kentältä karttaliitteeseen merkityn 20 215 m²:n suuruisen maa-alueen 
Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle. Alue on osa kiinteistöjä 91-410-2-13 ja 
91-410-1-5. 

Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2034 
saakka seuraavin ehdoin: 

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin 2018 
keskiarvon pistelukua 1948, on 16 295,02 euroa (alv. 0 %). Täysimää-
räinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua vastaavaa 836,50 euron 
suuruista perusvuosivuokraa.

Vuokra peritään vain varsinaisten kenttäalueiden pinta-alan 16 730 
m²:n mukaan. Vuokra-alueeseen sisältyy 3 485 m²:n alue, jota ei voida 
käyttää vuokrasopimuksen mukaiseen toimintaan ja jonka ylläpito on 
vuokralaisen vastuulla.

2

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä 
lisäehtoja.

3
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Laadittava vuokrasopimus korvaa liikuntalautakunnan 14.12.2010 § 
243 tekemän vuokrasopimuksen siihen myöhemmin tehtyine muutoksi-
neen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 738
Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttami-
nen

HEL 2017-000936 T 10 01 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus muutti 14.5.2018 § 342 tekemäänsä päätöstä, jolla 
se on myöntänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokra-
ta Vuosaaren liikuntapuiston alueelta maa-alueen Vuosaaren Jalkapal-
lohalli Oy:lle siten, että vuokra-aikaa jatketaan 31.12.2035 asti.

Vuokrausehtoa 2 muutettiin seuraavasti:

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 % niin kauan kun aluetta käy-
tetään liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin 
kauintaan 31.12.2028 asti. Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 
2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun 
vuokrakauden päättymistä. 

Vuokrausehtoa 3 muutettiin seuraavasti:

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä 
lisäehtoja. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on oikeus tehdä vuok-
rakauden aikana vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Samuli Bryggare, lakimies, puhelin: 310 23386

samuli.bryggare(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuosaaren liikuntapuiston yleissuunnitelma
2 Vuokra-alueen kartta
3 Vuokrasopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Vuosaaren jalkapallohalli Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen aiempi päätös

Kaupunginhallitus on 14.5.2018 § 342 oikeuttanut kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan vuokraamaan Vuosaaren liikuntapuiston alueelta noin 
10 240 m²:n suuruisen maa-alueen Vuosaaren Jalkapallo Oy:lle 
31.12.2033 saakka. Vuokra-alueelle rakennetaan 8 658 m²:n suuruinen 
ylipainehalli.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:n 
pyynnöstä käsitellyt vuokrausta kaupunginhallituksen päätöksen jäl-
keen, koska yhtiö oli saanut kielteisen päätöksen rakentamiseen hae-
tun valtionavun osalta. Hankkeen käynnistäminen ei tuolloin ollut mah-
dollista ja yhtiön edustajat esittivät jatkoaikaa rahoituksen selvittämi-
seksi.   

Hakemus vuokra-ajan jatkamiseksi

Vuosaaren Jalkapallohalli Oy on sittemmin esittänyt vuokra-ajan piden-
tämistä siten, että vuokrasopimus tehtäisiin noin 15 vuoden ajaksi. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää liikuntapaikkarakentamisen 
avustuksia haettaessa joko maa-alueen omistamista tai vähintään 15 
vuoden vuokrasopimusta. Jos hankkeelle ei myönnetä uudessa haussa 
valtiontukea, yhtiö on valmis rahoittamaan hanketta muilla tavoin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esittänyt vuokrausoikeutta jatket-
tavaksi 31.12.2035 saakka, jolloin vuokra-ajaksi tulisi noin 16 vuotta. 

Vuokrausehtoja muutetaan samalla siten, että 50 % subventio on voi-
massa 31.12.2028 saakka. Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 
2028 jälkeen päätetään 31.12.2026 mennessä.

Toimivalta alueiden vuokraamisessa

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-alueiden vuokraamisesta 
enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää 
kaupunginhallitus.
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Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan tekemään vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia vuokrakauden 
aikana.

Valtiontukisäännösten soveltaminen

Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:ltä peritään 50 % täysimääräisestä 
maanvuokrasta niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään yksinomaan 
liikuntatoimintaan. Kaupunginhallituksen 14.5.2018 § 342 tekemän 
päätöksen mukaisesti vuokra-alueen täysimääräinen maanvuokra on 
70 906,86 euroa vuodessa. Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:ltä peritään 
maanvuokraa 35 453,43 euroa vuodessa. 

Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:n saama taloudellinen tuki myönnetään 
komission asetuksen N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) 55 
artiklan mukaisena toimintatukena urheiluinfrastruktuureille ja moni-
käyttöisille vapaa-ajan infrastruktuureille.

Asetuksen mukaan tuen enimmäismäärä infrastruktuuria kohti on 2 000 
000 euroa vuodessa. Asetuksen mukaan tukikelpoisia kustannuksia 
ovat infrastruktuurin tarjoamista palveluista aiheutuvat toimintakustan-
nukset eli tässä tapauksessa alueen maanvuokrakustannukset. Tuen 
enimmäismäärä on 80 % tukikelpoisista kustannuksista eli 56 725,49 
euroa vuodessa.

Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:tä kohtaan ei ole annettu sellaista komis-
sion aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintäpää-
töstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille 
soveltumattomaksi eikä Vuosaaren Jalkapallohalli Oy ole asetuksen 
mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut asetuk-
sen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset.

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekee kaupunginhallituksen päätök-
sestä komissiolle työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä asetuksen 
mukaisen jälki-ilmoituksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Samuli Bryggare, lakimies, puhelin: 310 23386

samuli.bryggare(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuosaaren liikuntapuiston yleissuunnitelma
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2 Vuokra-alueen kartta
3 Vuokrasopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuosaaren jalkapallohalli Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2018 § 342

HEL 2017-000936 T 10 01 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeu-
den vuokrata Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle Helsingin kaupungin 54. 
kaupunginosassa (Vuosaari) Vuosaaren liikuntapuiston alueelta kartta-
liitteeseen 1 merkityn noin 10 240 m² suuruisen maa-alueen (kiinteistö-
tunnus 091-435-0001-0245). Vuokra-alueelle sijoitettavan ylipainehallin 
koko on 8 658 m². Vuokra peritään rakennettavan ylipainehallin koon 
mukaan. 

Vuokra-alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten lautakunnan myö-
hemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2033 saakka seuraa-
vin ehdoin: 

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2017 keskiarvon pistelukua 1927 on 70 906,86 euroa (alv. 0 %). 
Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua vastaavaa 3 
679,65 euron suuruista perusvuosivuokraa.

2
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Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään yk-
sinomaan liikuntatoimintaan.

3

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä 
lisäehtoja.

13.03.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2019 60 (94)
Kaupunginhallitus

Asia/14
04.11.2019

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

§ 739
Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ikääntyneen väestön toi-
mintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-
luista annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluon-
noksesta

HEL 2019-010427 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 11.11.2019 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
11.11.2019 saakka Elisa Gebhardin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa sosaali- ja terveysministeriölle seuraavan lau-
sunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi ikääntyneen väestön toi-
mintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta 
muuttamisesta:

Henkilöstön mitoittaminen

Vastaako esitysluonnoksessa ehdotettu määrittely mitoitukseen laskettavista henki-
löstöryhmistä asiakkaiden ja toiminnan tarpeita?

Helsingin kaupunki pitää tärkeänä hoitajien riittävän määrän turvaamis-
ta ympärivuorokautisessa hoidossa. Henkilökuntamitoitus on yksi mah-
dollinen keino tavoitella tätä. Hoitajien määrän tulee joka tapauksessa 
aina olla suhteessa asiakkaiden yksilöllisiin toimintakyvystä ja sen las-
kusta aiheutuviin tarpeisiin.  
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Ehdotettu määrittely vastaa vain osittain asiakkaiden ja toiminnan tar-
peita henkilöstörakenteen monipuolisuuden osalta. Mitoituksessa on 
otettava huomioon ensisijaisesti asiakkaan tarve, henkilöstön mo-
niammatillisuus ja osaaminen sekä nopeasti lisääntyvät teknologian 
hyödyntämisen mahdollisuudet. Siksi esitettyyn kysymykseen on mah-
dotonta vastata kattavasti.

Pyrittäessä turvaamaan riittävä, kokenut ja koulutettu henkilökunta, voi 
laissa määritelty mitoitus 0,7 hoitajaa johtaa sudenkuoppiin. Minimistä 
tulee maksimi. Hoitajatarvetta ei määritellä asiakaslähtöisesti, vaan 
laissa määritellyn mitoituksen mukaisesti. Näin voi käydä esimerkiksi ti-
lanteissa, joissa yhdelle tai useammalle asiakkaalle tarvitaan keski-
määräistä enemmän hoitoa ympärivuorokautisesti. 

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että henkilöstön työnjakoa selkiytetään muun muassa 
tukipalvelujen osalta. Onko esitysluonnoksessa ehdotettu työnjako välittömän asia-
kastyön ja välillisen tukipalvelutyön osalta asianmukainen vai olisiko sitä tarpeen 
muuttaa jollakin tavoin?

Ehdotettu työnjako on tavoitteena asianmukainen, mutta se edellyttää 
valtakunnallisesti yhtenäistä määrittelyä ja seurantaa, joka on täysin 
automatisoitu, eikä edellytä erillistä manuaalista tiedonkeruuta.

Kertooko esitysluonnoksessa ehdotettu tapa laskea mitoitus luotettavalla tavalla mi-
toituksen toteutumisesta?

Ei kerro. 

Jos päivittäisen toteuman tulee olla 0,7, se edellyttää suunnitteluvai-
heessa peräti 0,98 laskennallista mitoitusta, jotta 0,7 on edes teoriassa 
mahdollista. Lisäksi tämän päälle on huomioitava tukipalveluihin varat-
tava henkilöstö. Mitoituksessa ei ole silloin myöskään vielä huomioituna 
sairauslomia tai muita poissaoloja. Vaikuttaa siltä, että lakiluonnosta 
laadittaessa ei ole kaikilta osin ymmärretty, mitä ollaan säätämässä.

Lakiluonnoksen taustamateriaaleista lisähenkilöstötarpeita koskien saa 
vaikutelman, että lakiluonnoksessa on henkilöstömäärien osalta kuiten-
kin käytetty laskennallista mitoitusta. Helsingin kaupungin arvion mu-
kaan päivittäisen toteuman saavuttamiseksi henkilöstön lisätarve on 
huomattavasti suurempi kuin valmisteluteksteissä on arvioitu. Lasken-
tatavasta riippuen yksistään Helsingin lisätarve voi olla 1 000‒1 200 
henkilöä, vaikka laskelmissa oli esitetty koko Uudellemaalle ainoastaan 
923 henkilön lisätarvetta. Vaikuttaa siltä, että tämä luku kattaakin ai-
noastaan laskennallisen mitoituksen lisätarpeen. Esimerkiksi Kuntalii-
ton arvio vastaa edellä mainittua Helsingin kaupungin arviota.
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Onko esitysluonnoksessa ehdotettu tapa laskea mitoitus mielestänne käytännössä 
toimiva?

Ei ole. Ehdotettu mitoituksen seuranta vaatii manuaalista työtä ja on 
työläs sekä epäluotettava. Seuranta tulee toteuttaa yhdessä palvelun-
tuottajien kanssa niin, että seurantatietoa saadaan kattavasti, luotetta-
vasti ja reaaliaikaisesti kaikista yksiköistä. Myös tietojen raportointia ja 
käytettävyyttä tulee parantaa niin, että palveluntuottaja voi itse osana 
omavalvontaa hyödyntää tietoja ja parantaa toimintaansa.

Laskentatapa edellyttää toteutuvaa 0,7 mitoitusta huomattavasti suu-
rempaa henkilöstöä, koska suunnitellun henkilöstön välittömän hoito-
työn osuus vaihtelee päivittäin. Mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisten työtä ei lasketa mitoitukseen koko työajan osalta, se 
johtaa vaikeasti tulkittavaan ja epäluotettavaan tietoon.

Mitoituksen laskentatapa ylipäänsä ei ole luotettava, koska se ei huo-
mioi lainkaan asiakkaan hoitoisuutta ja muita tarpeita. Todellisuudessa 
niiden pitäisi olla määräävimmät tekijät, kun pohditaan henkilökunnan 
määrää.

Onko esitysluonnoksessa ehdotettu siirtymäaika näkemyksenne mukaan sopiva 0,7 
mitoituksen toteuttamiseen?

Esitetyn mitoituksen saavuttaminen vie vuosia. Nyt esitetty siirtymäaika 
on määritelty epäselvästi ja tulkinnanvaraisesti. Lainsäädännön voi-
maantulolle tarvitaan selkeä ja yksiselitteinen määrittely. Mikäli lain-
säädännön voimaantulo sisältää ehdollisia määrittelyjä, se jättää usean 
vuoden epävarmuuden palvelun järjestämiseen ja tuottamiseen. Käy-
tännössä siirtymäaikana toimintaa valvovat viranomaiset määrittäisivät 
yksikkökohtaisesti vaadittavan henkilöstömitoituksen osana valvonta-
tehtäväänsä, mikä pahimmillaan vain lisäisi yksiköiden ja palveluntuot-
tajien välisiä eroja.

Miten riittävä henkilöstön saatavuus voidaan turvata?

Helsingin kaupunki näkee henkilöstön saatavuuden turvaamisen hyvin 
haastavana. Lyhyellä aikavälillä lakiluonnoksen tavoitteet ovat epärea-
listisia. Lisähenkilöstöä ei ole helposti saatavilla ja jo nyt on pysyvän ja 
osaavan henkilöstön saatavuus huomattavan vaikeaa. Kuitenkin pitkäl-
lä aikavälillä ikääntyneiden palvelujen kokonaisuuden henkilöstömitoi-
tus on yksi niistä keinoista, joilla voidaan turvata korkeatasoinen hoito 
ja helpottaa työntekijöiden taakkaa. Lisäksi tarvitaan alan arvostuksen 
nostamista ja lisää myös miehiä alalle.  

Keskeistä henkilöstön saatavuuden parantamiselle on alan arvostuk-
sen ja houkuttelevuuden nostaminen. Lisäksi tarvitaan toimia hoiva-
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alan sukupuolen mukaisen eriytymisen purkamiseksi ja samapalkkata-
voitteen edistämiseksi. 

Joka tapauksessa tullaan tarvitsemaan kiireellisesti sekä koulutuspaik-
kojen että työperäisen maahanmuuton huomattavaa lisäämistä. Nämä-
kään eivät kuitenkaan tuo nopeaa muutosta edes nykytilanteeseen. 
Samalla on kyettävä turvaamaan koulutuksen laatu ja sisältö, eli koulut-
tajia ja työssäoppimispaikkoja on oltava riittävästi. Muussa tapaukses-
sa henkilöstön määrää lisätään laadusta tinkimällä. Henkilöstömitoituk-
sen nostaminen esitetyllä tavalla voi johtaa myös palkka- ja muuhun 
kilpailuun työvoimasta.

Toimintakyvyn ja palvelutarpeen (hoitoisuuden) kansallinen arviointi- ja seurantamittaristo

Kansalliseksi toimintakyvyn ja palvelutarpeen (hoitoisuuden) arviointi- ja seuranta-
mittaristoksi on ehdotettu RAI-järjestelmää, koska on arvioitu, että sillä voidaan ny-
kyisistä arviointivälineistä parhaiten vastata henkilöstömitoituksen ja asiakastarpei-
den välisen yhteyden arviointiin.

Mitä RAIn käyttöönotossa tulee ottaa huomioon?

RAIn luotettava käyttö edellyttää arvioitavan asiakkaan tuntemista ja 
arviointijärjestelmän hyvää osaamista. RAIn käytettävyys perustuu sen 
yhdenmukaiseen käyttöön, jossa kaikki tulkitsevat kysymyksiä sovituilla 
kriteereillä. RAIn käyttöönotto edellyttää systemaattista ja jatkuvaa kou-
lutusta kaikissa toimintayksiköissä. RAIn käyttöön tulee kytkeä järjes-
telmän keskitetty kansallisesti järjestetty peruskoulutus yhdenmukaisel-
la tavalla.

RAIn käyttöönotossa tulee varmistaa saumaton integraatio käytettäviin 
asiakas- ja potilastietojärjestelmiin. RUG-järjestelmää tulee myös kehit-
tää muun muassa uusimalla aikamittaus, jotta kustannuspainojen käyt-
tö henkilöstömitoituksen luotettavana tukena mahdollistuu.

Miten näkemyksenne mukaan RAI-järjestelmän kautta saatavaa tietoa voidaan 
hyödyntää palvelujen järjestämisessä ja/tai tuotannossa?

RAI-järjestelmästä saatavaa tietoa hyödynnetään asiakkaan hoidon ja 
palvelujen suunnittelussa ja arvioinnissa. Toimintayksikkö- ja organi-
saatiokohtaisesti koottuna asiakastason puolivuosittain päivittyvää tie-
toa voidaan hyödyntää muun muassa voimavarojen kohdentamiseen ja 
palvelujen laadun seurantaan. RAI-järjestelmän kattavan kansallisen 
käytön avulla voidaan seurata ikääntyneiden palvelujen kehittymistä ja 
laatua.

Sisältyykö RAIn käyttöön joitakin riskejä tai haasteita?
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RAIn käyttö on nykyisellään palvelujen järjestämisestä vastaavien sekä 
palveluntuottajien itsensä vastuulla. RAIn kattava kansallinen käyttöö-
notto edellyttää järjestelmän hankintaa, ylläpitoa ja rahoitusta kansalli-
sesti, esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen toteuttamina. Yhdenmukaiseen käyttöön tarvitaan riit-
tävää koulutusta, seurantaa ja omavalvontaa. Arviointitiedon luotetta-
vuuden arviointiin tarvitaan kansallisesti kehitettäviä menetelmiä ja sys-
temaattista automatisoitua sähköistä seurantaa.

Onko mielestänne olemassa jokin muu/joitakin muita mittaristoja, jotka vastaisivat 
asiakkaiden toimintakyvyn ja palvelutarpeen (hoitoisuuden) arviointiin ja seurantaan 
paremmin kuin RAI-mittaristo?

Yhtenäistä kansallista mittaristoa tarvitaan. RAI on tällä hetkellä ensisi-
jainen vaihtoehto. Sitä on mahdollista täydentää tarvittaessa muilla 
toimintakykyä, kuntoutumista ja palvelun tarvetta kuvaavilla mittareilla, 
mutta niitä koskevat samat edellä mainitut periaatteet kansallisesti yh-
tenäisistä toimintatavoista.

Muita huomioita

Työikäisen väestön osuus pienenee ja huoltosuhde heikkenee tulevina 
vuosina. Lakiluonnos on ongelmallinen kohdentaessaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilöstöä voimakkaasti yksinomaan ikääntyneiden 
ympärivuorokautiseen hoivaan. Siinä painotettu mitoitusajattelu on si-
ten ristiriidassa vanhuspalvelulain hengen kanssa, jonka mukaan kun-
nan on toteutettava iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäai-
kainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja 
muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla.  

Myöskään digitalisaation, sähköisten ja etäpalvelujen sekä hoivatekno-
logian hyötyjä ei ole huomioitu lakiehdotuksessa lainkaan. Niiden kehit-
täminen ja käyttöönotto ovat vaarassa pysähtyä. 

Lainsäädäntö saattaa ajaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjät kes-
tämättömään tilanteeseen, jossa kotihoitoa ja muita kotona asumista 
tukevia palveluja joudutaan vähentämään tai lopettamaan. Muutos olisi 
kestämätön taloudellisesti. Muutos tulisi lisäämään kustannuksia Hel-
singissä arviolta jopa 40‒50 miljoonalla eurolla vuodessa ja kansalli-
sesti 400‒500 miljoonalla eurolla vuodessa. Esimerkiksi Kuntaliiton ar-
vio vastaa edellä esitettyä Helsingin kaupungin arviota. Jos muutos kui-
tenkin toteutetaan, tulee muutoksen aiheuttamat kustannukset korvata 
kunnille täysimääräisesti asukasmäärän mukaisesti eikä nykyisten val-
tionosuuskriteerien mukaisesti.

Mitä muuta haluatte tuoda esiin?
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Helsingin kaupunki on valmis ja halukas parantamaan ikääntyneiden 
palveluja kokonaisuutena yhdessä muiden toimijoiden, kuten sosiaali- 
ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä muiden 
kuntien ja palveluntuottajien kanssa. Se onnistuu vain hyödyntämällä 
osaamista ja näkemyksiä, joita ainoastaan palveluista vastaavilla on. 
Tämän lakiluonnoksen valmistelussa näin ei ole riittävästi tehty tai kuul-
tu.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää mm. Helsingin kaupungilta lausun-
toa 15.11.2019 mennessä hallituksen esitysluonnoksesta ikääntyneen 
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-
palveluista annetun lain muuttamisesta (liitteet 1ja 2). Lausunnonanta-
jia on pyydetty ottamaan kantaa lausuntopyynnössä yksilöityihin kysy-
myksiin. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman iäkkäiden henkilöiden palve-
lujen uudistamistyöryhmän tavoitteena on turvata iäkkäille henkilöille 
laadukkaat, yhdenvertaiset ja kustannustehokkaat palvelut sekä niiden 
tarpeenmukainen saatavuus. Työryhmän tehtävänä on lisäksi arvioida 
henkilöstömitoituksen nostamista vähintään 0,7:ään ympärivuorokauti-
sen hoivan yksiköissä sekä siihen liittyvän työnjaon selkiyttämistä. 

Lausunnolla olevassa hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muu-
tettavaksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäi-
den sosiaali- ja terveyspalveluista annettua lakia (980/2012), ns. van-
huspalvelulakia seuraavasti: Ehdotetaan säädettäväksi iäkkään henki-
lön palvelutarpeen selvittämisessä ja arvioinnissa käytettävästä yhte-
näisestä kansallisesta arviointi- ja seurantamittaristosta sekä iäkkäiden 
henkilöiden ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä noudatet-
tavasta henkilöstömitoituksesta, siihen laskettavasta henkilöstöstä, mi-
toituksen laskentamallista sekä mitoituksen vaiheittaisesta voimaantu-
losta.   

Helsingissä ikääntyneiden palveluja on määrätietoisesti uudistettu ja 
parannettu jo vuosien ajan. Myös henkilöstömitoitusta ja henkilöstöra-
kennetta on arvioitu ja muutettu jatkuvasti suhteessa palvelujen tarpee-
seen. Riittävä mitoitus on varmistettu toimintayksiköissä asiakkaiden 
tarpeiden mukaisesti, ja henkilöstömitoitus vaihteleekin toimintayksiköi-
den asukkaiden hoitoisuuden ja toimintakyvyn mukaan. Myös ostopal-
velu- ja muilta tuottajilta edellytetään samaa laskennallista mitoitusta.

Kehittämistyössä on todettu, että henkilöstömitoitus yksin ei turvaa hy-
vää laatua ja palvelua. Henkilöstömitoitusta tärkeämpi laadun mahdol-
listaja on osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä asiantunteva ja osal-
listava johtaminen.
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Helsinki on käyttänyt systemaattisesti RAI-järjestelmää omassa palve-
lutuotannossaan jo vuodesta 2001 lähtien ja edellyttää sitä nykyisin 
myös ostopalveluissa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 22.10.2019 § 244 antanut asiasta 
päätöshistoriaan sisältyvän lausunnon. Päätösehdotuksessa on henki-
löstön saatavuuden turvaamista koskevaa vastausta selkeytetty sana-
muodoltaan ja muihin huomioihin on lisätty lakiluonnoksessa painote-
tun mitoitusajattelun ristiriitaisuus vanhuspalvelulain hengen mukaiseen 
iäkkäiden henkilöiden kotihoitoon ja avopalveluihin nähden. Muuten 
päätösehdotus on lautakunnan lausunnon mukainen.        
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaa-
li- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 
20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta:

Henkilöstön mitoittaminen

Vastaako esitysluonnoksessa ehdotettu määrittely mitoitukseen laskettavista henki-
löstöryhmistä asiakkaiden ja toiminnan tarpeita?

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä hoitajien riittävän määrän 
turvaamista ympärivuorokautisessa hoidossa. Henkilökuntamitoitus on 
yksi mahdollinen keino tavoitella tätä. Hoitajien määrän tulee joka ta-
pauksessa aina olla suhteessa asiakkaiden yksilöllisiin, toimintakyvystä 
ja sen laskusta aiheutuviin tarpeisiin.

Ehdotettu määrittely vastaa vain osittain asiakkaiden ja toiminnan tar-
peita henkilöstörakenteen monipuolisuuden osalta. Mitoituksessa on 
otettava huomioon ensisijaisesti asiakkaan tarve, henkilöstön mo-
niammatillisuus ja osaaminen sekä nopeasti lisääntyvät teknologian 
hyödyntämisen mahdollisuudet. Siksi esitettyyn kysymykseen on mah-
dotonta vastata kattavasti. Pyrittäessä turvaamaan riittävä, kokenut ja 
koulutettu henkilökunta, voi laissa määritelty mitoitus 0,7 hoitajaa joh-
taa sudenkuoppiin. Minimistä tulee maksimi. Hoitajatarvetta ei määritel-
lä asiakaslähtöisesti, vaan laissa määritellyn mitoituksen mukaisesti. 
Näin voi käydä esimerkiksi tilanteissa, joissa yhdelle tai useammalle 
asiakkaalle tarvitaan keskimääräistä enemmän hoitoa ympärivuorokau-
tisesti.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että henkilöstön työnjakoa selkiytetään muun muassa 
tukipalvelujen osalta. Onko esitysluonnoksessa ehdotettu työnjako välittömän asia-
kastyön ja välillisen tukipalvelutyön osalta asianmukainen vai olisiko sitä tarpeen 
muuttaa jollakin tavoin?

Ehdotettu työnjako on tavoitteena asianmukainen, mutta se edellyttää 
valtakunnallisesti yhtenäistä määrittelyä ja seurantaa, joka on täysin 
automatisoitu, eikä edellytä erillistä manuaalista tiedonkeruuta.

Kertooko esitysluonnoksessa ehdotettu tapa laskea mitoitus luotettavalla tavalla mi-
toituksen toteutumisesta?

Ei kerro. 

Jos päivittäisen toteuman tulee olla 0,7, se edellyttää suunnitteluvai-
heessa peräti 0,98 laskennallista mitoitusta, jotta 0,7 on edes teoriassa 
mahdollista. Lisäksi tämän päälle on huomioitava tukipalveluihin varat-
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tava henkilöstö. Mitoituksessa ei ole silloin myöskään vielä huomioituna 
sairaslomia tai muita poissaoloja. Vaikuttaa siltä, että lakiluonnosta 
laadittaessa ei ole kaikilta osin ymmärretty, mitä ollaan säätämässä.

Lakiluonnoksen taustamateriaaleista lisähenkilöstötarpeita koskien saa 
vaikutelman, että lakiluonnoksessa on henkilöstömäärien osalta kuiten-
kin käytetty laskennallista mitoitusta. Helsingin kaupungin arvion mu-
kaan päivittäisen toteuman saavuttamiseksi henkilöstön lisätarve on 
huomattavasti suurempi kuin valmisteluteksteissä on arvioitu. Lasken-
tatavasta riippuen yksistään Helsingin lisätarve voi olla 1000‒1200 
henkilöä, vaikka laskelmissa oli esitetty koko Uudellemaalle ainoastaan 
923 henkilön lisätarvetta. Vaikuttaa siltä, että tämä luku kattaakin ai-
noastaan laskennallisen mitoituksen lisätarpeen. Esimerkiksi Kuntalii-
ton arvio vastaa edellä mainittua Helsingin kaupungin arviota.

Onko esitysluonnoksessa ehdotettu tapa laskea mitoitus mielestänne käytännössä 
toimiva?

Ei ole. Ehdotettu mitoituksen seuranta vaatii manuaalista työtä ja on 
työläs ja epäluotettava. Seuranta tulee toteuttaa yhdessä palveluntuot-
tajien kanssa niin, että seurantatietoa saadaan kattavasti, luotettavasti 
ja reaaliaikaisesti kaikista yksiköistä. Myös tietojen raportointia ja käy-
tettävyyttä tulee parantaa niin, että palveluntuottaja voi itse osana 
omavalvontaa hyödyntää tietoja ja parantaa toimintaansa.

Laskentatapa edellyttää toteutuvaa 0,7 mitoitusta huomattavasti suu-
rempaa henkilöstöä, koska suunnitellun henkilöstön välittömän hoito-
työn osuus vaihtelee päivittäin. Mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisten työtä ei lasketa mitoitukseen koko työajan osalta, se 
johtaa vaikeasti tulkittavaan ja epäluotettavaan tietoon.

Mitoituksen laskentatapa ylipäänsä ei ole luotettava, koska se ei huo-
mioi lainkaan asiakkaan hoitoisuutta ja muita tarpeita. Todellisuudessa 
niiden pitäisi olla määräävimmät tekijät, kun pohditaan henkilökunnan 
määrää.

Onko esitysluonnoksessa ehdotettu siirtymäaika näkemyksenne mukaan sopiva 0,7 
mitoituksen toteuttamiseen?

Esitetyn mitoituksen saavuttaminen vie vuosia, ja nyt esitetty siirtymä-
aika on määritelty epäselvästi ja tulkinnanvaraisesti. Lainsäädännön 
voimaantulolle tarvitaan selkeä ja yksiselitteinen määrittely. Mikäli lain-
säädännön voimaantulo sisältää ehdollisia määrittelyjä, se jättää usean 
vuoden epävarmuuden palvelun järjestämiseen ja tuottamiseen. Käy-
tännössä siirtymäaikana toimintaa valvovat viranomaiset määrittäisivät 
yksikkökohtaisesti vaadittavan henkilöstömitoituksen osana valvonta-
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tehtäväänsä, mikä pahimmillaan vain lisäisi yksiköiden ja palveluntuot-
tajien välisiä eroja.

Miten riittävä henkilöstön saatavuus voidaan turvata?

Sosiaali- ja terveyslautakunta näkee henkilöstön saatavuuden turvaa-
misen hyvin haastavana. Lyhyellä aikavälillä lakiluonnoksen tavoitteet 
ovat pitkälti epärealistia. Lisähenkilöstöä ei ole helposti saatavilla, ja jo 
nyt on pysyvän ja osaavan henkilöstön saatavuus huomattavan vaike-
aa. Kuitenkin pitkällä aikavälillä ikääntyneiden palveluiden kokonaisuu-
den henkilöstömitoitus on yksi niistä keinoista, joilla voidaan turvata 
korkeatasoinen hoito ja helpottaa työntekijöiden taakkaa. Lisäksi tarvi-
taan alan arvostuksen nostamista ja lisää myös miehiä alalle.

Keskeistä henkilöstön saatavuuden parantamiselle on alan arvostuk-
sen ja houkuttelevuuden nostaminen palkkausta ja työehtoja paranta-
malla. Lisäksi tarvitaan toimia hoiva-alan sukupuolen mukaisen eriyty-
misen purkamiseksi ja samapalkkatavoitteen edistämiseksi.

Joka tapauksessa tullaan tarvitsemaan kiireellisesti sekä koulutuspaik-
kojen että työperäisen maahanmuuton huomattavaa lisäämistä. Nämä-
kään eivät kuitenkaan tuo nopeaa muutosta edes nykytilanteeseen. 
Samalla on kyettävä turvaamaan koulutuksen laatu ja sisältö, eli koulut-
tajia ja työssäoppimispaikkoja on oltava riittävästi. Muussa tapaukses-
sa henkilöstön määrää lisätään laadusta tinkimällä. Henkilöstömitoituk-
sen nostaminen esitetyllä tavalla voi johtaa myös palkka- ja muuhun 
kilpailuun työvoimasta.

Toimintakyvyn ja palvelutarpeen (hoitoisuuden) kansallinen arviointi- ja seurantamittaristo

Kansalliseksi toimintakyvyn ja palvelutarpeen (hoitoisuuden) arviointi- ja seuranta-
mittaristoksi on ehdotettu RAI-järjestelmää, koska on arvioitu, että sillä voidaan ny-
kyisistä arviointivälineistä parhaiten vastata henkilöstömitoituksen ja asiakastarpei-
den välisen yhteyden arviointiin.

Mitä RAI:n käyttöönotossa tulee ottaa huomioon?

RAI:n luotettava käyttö edellyttää arvioitavan asiakkaan tuntemista ja 
arviointijärjestelmän hyvää osaamista. RAI:n käytettävyys perustuu sen 
yhdenmukaiseen käyttöön, jossa kaikki tulkitsevat kysymyksiä sovituilla 
kriteereillä. RAI:n käyttöönotto edellyttää systemaattista ja jatkuvaa 
koulutusta kaikissa toimintayksiköissä. RAI:n käyttöön tulee kytkeä jär-
jestelmän keskitetty kansallisesti järjestetty peruskoulutus yhdenmukai-
sella tavalla.

RAI:n käyttöönotossa tulee varmistaa saumaton integraatio käytettäviin 
asiakas- ja potilastietojärjestelmiin. RUG-järjestelmää tulee myös kehit-
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tää muun muassa uusimalla aikamittaus, jotta kustannuspainojen käyt-
tö henkilöstömitoituksen luotettavana tukena mahdollistuu.

Miten näkemyksenne mukaan RAI-järjestelmän kautta saatavaa tietoa voidaan 
hyödyntää palvelujen järjestämisessä ja/tai tuotannossa?

RAI-järjestelmästä saatavaa tietoa hyödynnetään asiakkaan hoidon ja 
palvelujen suunnittelussa ja arvioinnissa. Toimintayksikkö- ja organi-
saatiokohtaisesti koottuna asiakastason puolivuosittain päivittyvää tie-
toa voidaan hyödyntää muun muassa voimavarojen kohdentamiseen ja 
palvelujen laadun seurantaan. RAI-järjestelmän kattavan kansallisen 
käytön avulla voidaan seurata ikääntyneiden palvelujen kehittymistä ja 
laatua.

Sisältyykö RAI:n käyttöön joitakin riskejä tai haasteita?

RAI:n käyttö on nykyisellään palvelujen järjestämisestä vastaavien se-
kä palveluntuottajien itsensä vastuulla. RAI:n kattava kansallinen käyt-
töönotto edellyttää järjestelmän hankintaa, ylläpitoa ja rahoitusta kan-
sallisesti, esimerkiksi STM:n ja THL:n toteuttamina. Yhdenmukaiseen 
käyttöön tarvitaan riittävää koulutusta, seurantaa ja omavalvontaa. Ar-
viointitiedon luotettavuuden arviointiin tarvitaan kansallisesti kehitettä-
viä menetelmiä ja systemaattista automatisoitua sähköistä seurantaa.

Onko mielestänne olemassa jokin muu/joitakin muita mittaristoja, jotka vastaisivat 
asiakkaiden toimintakyvyn ja palvelutarpeen (hoitoisuuden) arviointiin ja seurantaan 
paremmin kuin RAI-mittaristo?

Yhtenäistä kansallista mittaristoa tarvitaan, ja RAI on tällä hetkellä en-
sisijainen vaihtoehto. Sitä on mahdollista täydentää tarvittaessa muilla 
toimintakykyä, kuntoutumista ja palvelun tarvetta kuvaavilla mittareilla, 
mutta niitä koskevat samat edellä mainitut periaatteet kansallisesti yh-
tenäisistä toimintatavoista.

Muita huomioita

Työikäisen väestön osuus pienenee ja huoltosuhde heikkenee tulevina 
vuosina. Lakiluonnos on osittain ongelmallinen kohdentaessaan sosi-
aali- ja terveydenhuollon henkilöstöä voimakkaasti yksinomaan ikään-
tyneiden ympärivuorokautiseen hoivaan.

Myöskään digitalisaation, sähköisten ja etäpalvelujen sekä hoivatekno-
logian hyötyjä ei ole huomioitu lakiehdotuksessa lainkaan, ja niiden ke-
hittäminen ja käyttöönotto ovat vaarassa pysähtyä. 

Lainsäädäntö saattaa ajaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjät kes-
tämättömään tilanteeseen, jossa kotihoitoa ja muita kotona asumista 
tukevia palveluja joudutaan vähentämään tai lopettamaan. Muutos tulisi 
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lisäämään kustannuksia Helsingissä arviolta jopa 40‒50 milj. eurolla 
vuodessa ja kansallisesti 400‒500 milj. eurolla vuodessa. Esimerkiksi 
Kuntaliiton arvio vastaa edellä esitettyä Helsingin kaupungin arviota. 
Jos muutos kuitenkin toteutetaan, tulee muutoksen aiheuttamat kus-
tannukset korvata kunnille täysimääräisesti asukasmäärän mukaisesti, 
eikä nykyisten valtionosuuskriteerien mukaisesti.

Mitä muuta haluatte tuoda esiin?

Helsingin kaupunki on valmis ja halukas parantamaan ikääntyneiden 
palveluja kokonaisuutena yhdessä muiden toimijoiden, kuten sosiaali- 
ja terveysministeriön (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
sekä muiden kuntien ja palveluntuottajien kanssa. Se onnistuu vain 
hyödyntämällä osaamista ja näkemyksiä, joita ainoastaan palveluista 
vastaavilla on. Tämän lakiluonnoksen valmistelussa näin ei ole riittä-
västi tehty tai kuultu.

Käsittely

22.10.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:

Jäsen Kati Juva: Lausuntoehdotuksen kohdan "Vastaako esitysluon-
noksessa ehdotettu määrittely mitoitukseen laskettavista henkilöstö-
ryhmistä asiakkaiden ja toiminnan tarpeita?" ensimmäinen kappale ”Ei 
vastaa. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei kannata lakina säädettävää 
jäykkää 0,7 toteutunutta henkilöstömitoitusta” korvataan seuraavasti:

”Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä hoitajien riittävän määrän 
turvaamista ympärivuorokautisessa hoidossa. Henkilökuntamitoitus on 
yksi mahdollinen keino tavoitella tätä. Hoitajien määrän tulee joka ta-
pauksessa aina olla suhteessa asiakkaiden yksilöllisiin, toimintakyvystä 
ja sen laskusta aiheutuviin tarpeisiin."

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Vastaehdotus 2:

Jäsen Kati Juva: Lausuntoehdotuksen kohdan "Miten riittävä henkilös-
tön saatavuus voidaan turvata?" ensimmäinen kappale "Ei mitenkään. 
Lakiluonnosta laadittaessa ei ole esitetty keinoja sen toteuttamiseksi. 
Tavoitteet henkilöstön saatavuudelle ovat epärealistisia, eikä vaaditta-
vaa määrää lisähenkilöstöä ole saatavissa. Jo tällä hetkellä pysyvän ja 
osaavan henkilöstön saatavuus on huomattavan vaikeaa” korvataan 
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seuraavasti:

”Sosiaali- ja terveyslautakunta näkee henkilöstön saatavuuden turvaa-
misen hyvin haastavana. Lyhyellä aikavälillä lakiluonnoksen tavoitteet 
ovat pitkälti epärealistia. Lisähenkilöstöä ei ole helposti saatavilla, ja jo 
nyt on pysyvän ja osaavan henkilöstön saatavuus huomattavan vaike-
aa. Kuitenkin pitkällä aikavälillä ikääntyneiden palveluiden kokonaisuu-
den henkilöstömitoitus on yksi niistä keinoista, joilla voidaan turvata 
korkeatasoinen hoito ja helpottaa työntekijöiden taakkaa. Lisäksi tarvi-
taan alan arvostuksen nostamista ja lisää myös miehiä alalle.”

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Vastaehdotus 3:

Jäsen Kati Juva: Lausuntoehdotuksen kohdan "Miten riittävä henkilös-
tön saatavuus voidaan turvata?" toisen kappaleen viimeinen lause 
”Henkilöstömitoituksen nostaminen esitetyllä tavalla johtaa myös epä-
terveeseen ja hallitsemattomaan palkka- ja muuhun kilpailuun työvoi-
masta” korvataan lauseella "Henkilöstömitoituksen nostaminen esitetyl-
lä tavalla voi johtaa myös palkka- ja muuhun kilpailuun työvoimasta."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

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

Vastaehdotus 4:

Jäsen Kati Juva: Lausuntoehdotuksen kohdan "Muita huomioita" vas-
tauksen ensimmäinen kappale korvataan uudella kappaleella "Työikäi-
sen väestön osuus pienenee ja huoltosuhde heikkenee tulevina vuosi-
na. Lakiluonnos on osittain ongelmallinen kohdentaessaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilöstöä voimakkaasti yksinomaan ikääntyneiden 
ympärivuorokautiseen hoivaan." Lisäksi kohdan vastauksen kolman-
nesta kappaleesta poistetaan virke ”Muutos olisi täysin kestämätön se-
kä inhimillisesti että taloudellisesti, ja pahasti ristiriidassa palveluraken-
teen keventämisen tavoitteiden kanssa” ja seuraava kappale poiste-
taan kokonaan: ”Lakiluonnoksessa esitetyillä keinoilla ei ratkaista 
ikääntyneiden palveluissa viime aikoina esiin tulleita ongelmia. Jos jot-
kut yksittäiset palveluntuottajat eivät ole kyenneet tai halunneet toteut-
taa edes nykyistä ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon suositus-
ta toteutuneesta mitoituksesta 0,5, ei tilanne korjaudu nostamalla mitoi-
tusvaatimusta, päinvastoin.”

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman
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Vastaehdotus 5:

Jäsen Karita Toijonen: Lisätään lausuntoehdotuksen kohdan "Vastaako 
esitysluonnoksessa ehdotettu määrittely mitoitukseen laskettavista 
henkilöstöryhmistä asiakkaiden ja toiminnan tarpeita?" toisen kappa-
leen loppuun: "Pyrittäessä turvaamaan riittävä, kokenut ja koulutettu 
henkilökunta, voi laissa määritelty mitoitus 0,7 hoitajaa johtaa suden-
kuoppiin. Minimistä tulee maksimi. Hoitajatarvetta ei määritellä asiakas-
lähtöisesti, vaan laissa määritellyn mitoituksen mukaisesti. Näin voi 
käydä esimerkiksi tilanteissa, joissa yhdelle tai useammalle asiakkaalle 
tarvitaan keskimääräistä enemmän hoitoa ympärivuorokautisesti."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Karita Toijosen vastaeh-
dotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 6:

Jäsen Sami Heistaro: Lisätään lausuntoehdotuksen kohdan "Muita 
huomioita" kolmannen kappaleen jälkeen:

”Lautakunta toteaa, että riittävä ja asiakkaiden tarpeiden mukaan jous-
tava henkilöstömitoitus on tärkeä ikääntyneiden palvelujen kokonai-
suudessa. Ei ainoastaan hoitoyksiköissä tarjottavassa ympärivuorokau-
tisessa hoidossa. Tältä osin lakiluonnos on ristiriidassa kansallisten lin-
jausten kanssa, joissa painotetaan kotiin saatavia palveluja.

Asiakkaiden palveluntarve on arvioitava samoin perustein sekä kodeis-
sa että hoitoyksiköissä. On myös aika luoda uusi yhtenäinen henkilös-
tötarpeen määrittämistapa. Henkilöstön määrä ja osaamistaso on tar-
koituksenmukaista sitoa ihmisten palvelutarpeisiin, ei asuinpaikkaan.

Lisäksi lautakunta toteaa, että laissa on tärkeää ottaa vahvasti kantaa 
riittävän sairaanhoidollisen henkilöstön läsnäoloon kaikissa ikääntynei-
den palveluissa. Henkilöstön ammattitaitovaatimusten laskeminen saat-
taa johtaa mahdollisimman pienipalkkaisen henkilöstön käyttöön, ja sitä 
kautta laatuongelmiin sekä päivystyspalvelujen käytön ja kustannusten 
kasvuun."

Kannattaja: jäsen Leo Bergman

Vastaehdotus 7:

Jäsen Aleksi Niskanen: Lausuntoehdotuksen kohdan "Vastaako esitys-
luonnoksessa ehdotettu määrittely mitoitukseen laskettavista henkilös-
töryhmistä asiakkaiden ja toiminnan tarpeita?" ensimmäinen kappale 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2019 74 (94)
Kaupunginhallitus

Asia/14
04.11.2019

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

muutetaan seuraavaksi: "Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta vaatii 
0,7 hoitajamitoitusta Suomen lakiin. Tämän lisäksi valtion on turvattava 
kuntien sote-palveluiden riittävä rahoitus, jotta 0,7 hoitajamitoituksen li-
säksi turvataan hoitajamitoitukseen tarvittavat taloudelliset resurssit. 
Sairaanhoidon riittävien resurssien lisäksi erityisesti kotihoidon rahoitus 
on varmistettava kunnissa. Lautakunta korostaa, että sairaat ihmiset on 
hoidettava, heitä ei voi jättää heitteille."

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotuksen raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 8:

Jäsen Sandra Hagman: Poistetaan lausuntoehdotuksen kohdan "Ker-
tooko esitysluonnoksessa ehdotettu tapa laskea mitoitus luotettavalla 
tavalla mitoituksen toteutumisesta?" viimeinen kappale, joka kuuluu 
seuraavasti: "Esitetty mitoitusajattelu on täysin ristiriidassa kyseisen 
lain hengen kanssa. Ikääntyneiden palveluissa esiin nousseita ongel-
mia ei ratkaista lakiluonnoksen keinoin. Vanhuspalvelulain 14 §:n mu-
kaan ”Kunnan on toteutettava iäkkään henkilön arvokasta elämää tu-
keva pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa an-
nettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla.”

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Vastaehdotus 9:

Jäsen Sandra Hagman: Poistetaan lausuntoehdotuksen kohdan "Onko 
esitysluonnoksessa ehdotettu tapa laskea mitoitus mielestänne käy-
tännössä toimiva?" toisen kappaleen viimeinen virke, joka kuuluu seu-
raavasti: "Esityksessä ehdotettu tapa laskea mitoitus voi johtaa epätoi-
vottuihin toimintakäytäntöihin, jotka eivät vastaa kodinomaista asumis-
ta, ja uhkana on palaaminen vanhanaikaiseen, laitosmaiseen asumi-
seen."

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Vastaehdotus 10:

Jäsen Katju Aro: Lisätään lausuntoehdotuksen kohdan "Miten riittävä 
henkilöstön saatavuus voidaan turvata?" ensimmäisen kappaleen jäl-
keen seuraava uusi kappale: "Keskeistä henkilöstön saatavuuden pa-
rantamiselle on alan arvostuksen ja houkuttelevuuden nostaminen 
palkkausta ja työehtoja parantamalla. Lisäksi tarvitaan toimia hoiva-
alan sukupuolen mukaisen eriytymisen purkamiseksi ja samapalkkata-
voitteen edistämiseksi."

Kannattaja: jäsen Leo Bergman
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Kati Juva)

Jaa-äänet: 5
Mukhtar Abib, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta 
Hyvärinen

Ei-äänet: 8
Katju Aro, Tapio Bergholm, Sandra Hagman, Kati Juva, Aleksi Niska-
nen, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen äänin 8 - 5.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Kati Juva)

Jaa-äänet: 2
Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth

Ei-äänet: 11
Mukhtar Abib, Katju Aro, Tapio Bergholm, Sandra Hagman, Sami Heis-
taro, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Aleksi Niskanen, Karita Toijonen, 
Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen äänin 11 - 2.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Kati Juva)
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Jaa-äänet: 5
Mukhtar Abib, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta 
Hyvärinen

Ei-äänet: 8
Katju Aro, Tapio Bergholm, Sandra Hagman, Kati Juva, Aleksi Niska-
nen, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen äänin 8 - 5.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 6 (jäsen Sami Heistaro)

Jaa-äänet: 5
Tapio Bergholm, Kati Juva, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Ve-
sikansa

Ei-äänet: 5
Mukhtar Abib, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta 
Hyvärinen

Tyhjä: 3
Katju Aro, Sandra Hagman, Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 5 - 
5 (tyhjää 3). Puheenjohtajan ääni ratkaisi.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 8 (jäsen Sandra Hagman)

Jaa-äänet: 4
Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen

Ei-äänet: 9
Mukhtar Abib, Katju Aro, Tapio Bergholm, Sandra Hagman, Kati Juva, 
Aleksi Niskanen, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0
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Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sandra Hagmanin vas-
taehdotuksen äänin 9 - 4.

6 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 9 (jäsen Sandra Hagman)

Jaa-äänet: 5
Mukhtar Abib, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta 
Hyvärinen

Ei-äänet: 8
Katju Aro, Tapio Bergholm, Sandra Hagman, Kati Juva, Aleksi Niska-
nen, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sandra Hagmanin vas-
taehdotuksen äänin 8 - 5.

7 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 10 (jäsen Katju Aro)

Jaa-äänet: 6
Mukhtar Abib, Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, 
Aleksi Niskanen, Karita Toijonen

Ei-äänet: 7
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Kati Ju-
va, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katju Aron vastaehdotuk-
sen äänin 7 - 6.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksyttyjen vastaehdo-
tusten osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

Jäsen Aleksi Niskanen jätti sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnosta 
eriävän mielipiteen.
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

seija.meripaasi(a)hel.fi
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§ 740
Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi toimenpiteistä lähiju-
nien asemanseutujen kehittämiseksi ja juna-asemien ympäristön 
viihtyisyyden edistämiseksi

HEL 2018-011761 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
7.11.2018 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 7.11.2018 valtuutettu Alviina Alametsän aloitetta Puisto-
lan aseman viihtyisyyden lisäämiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi 
valtuutettu Alviina Alametsän ehdottaman toivomusponnen, jonka mu-
kaan kaupunki yhdessä Liikenneviraston kanssa toteuttaa kokonaisval-
taisesti toimenpiteitä lähijunien asemanseutujen kehittämiseksi, kuten 
yleiskaavan toteuttamisohjelmassa on linjattu. Ennen aluesuunnitel-
mien päivitystä kaupunkiympäristön toimialaa toivotaan selvittävän 
mahdollisuuksia toteuttaa kevyempiä toimenpiteitä viihtyvyyden edis-
tämiseksi.  
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Väylävirasto hallinnoi pääradan asemanseutuja ja Helsingin kaupungin 
liikennelaitos (HKL) Vantaankosken radan asemia Helsingissä. Lähiju-
nien asemanseutujen kehittäminen edellyttää vahvaa yhteistyötä ja tah-
totilaa kaikilta osapuolilta. Valtio on perustanut Senaatti Asema-alueet 
Oy:n kehittämään junaliikenteen asema-alueita yhteistyössä kaupun-
kien kanssa. Tämä vahvistaa yhteistyötä asemanseutujen kehittämi-
sessä. Pääradan asemanseuduilla on käynnissä asemakaavahankkei-
ta, joilla pyritään asemien ja niiden lähiympäristöjen kokonaisvaltaiseen 
kehittämiseen. Kaupunki kehittää yhdessä HKL:n kanssa Pohjois-Haa-
gan, Kannelmäen ja Malminkartanon asemia ja asemanseutuja.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) koordinoi Fik-
su Assa -hanketta, joka on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama 
yhteishanke vähähiilisten asemanseutujen kehittämiseksi. Hanke edis-
tää asemanseutujen kehittämistä osana kestävää kaupunkia. Helsingin 
kaupunki on mukana yhtenä toteuttajana. Helsingissä pilottiasemina 
ovat Oulunkylä ja Malmi. 

Tapulikaupunki ympäristöineen on yksi kulttuuri- ja vapaa-ajan toimia-
lan avustusten painopistealueista vuosina 2019-2021. Kulttuurihank-
keet edistävät osaltaan asemanseudun elävöittämistä. Kaupunkiympä-
ristön toimiala jatkaa keskusteluja yhteistyöstä kaupunginkanslian elin-
keino-osaston ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi
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Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26.03.2019 § 52

HEL 2018-011761 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee pohjoisen radan kuten mui-
denkin asemanseutujen viihtyisyyden, turvallisuuden ja valaistuksen 
kehittämisen hyvin tärkeänä. Toivomusponnessa esitetään, että Hel-
singin kaupunki selvittää mahdollisuuksia toteuttaa kevyempiä toimen-
piteitä viihtyisyyden edistämiseksi Helsingin juna-asemien ympäristös-
sä lisäämällä taidetta julkisessa tilassa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnan näkemyksen mukaan julkisella taiteella on positiivinen vaikutus 
asuinalueiden imagoon ja siten on tärkeätä pitää huolta monipuolisesta 
tarjonnasta ja julkisen taiteen alueellisuudesta Helsingissä julkisen tai-
teen biennaalin rinnalla. Perinteinen julkinen taide, jolla tarkoitetaan 
esimerkiksi veistoksia, patsaita, monumentteja ja muistomerkkejä, ei 
ole varsinaisesti toivomusponnessa esitetty kevyempi toimenpide. Tä-
män tyyppiset hankkeet pyritään yleensä toteuttamaan suunnitelmalli-
sesti aluesuunnitelman toteutuksen yhteydessä määrärahojen puitteis-
sa. Helsingin taidemuseon julkinen taide -yksikkö voi tarvittaessa toimia 
myös neuvonantajan ja asiantuntijan roolissa muuntapaisella rahoituk-
sella toteutetuissa julkisen taiteen hankkeissa.

Tapulikaupunki ympäristöineen on yksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan avustusten painopistealueista vuosina 2019–2021. Kevyempiä toi-
menpiteitä ovat esimerkiksi näillä avustusmäärärahoilla toteutettavat 
kulttuurilaitosten tapahtumalliset ja hetkelliset kulttuurihankkeet instal-
laatioiden, performanssien, teatterin, tanssin, runouden, graffitin, julis-
teiden ja katutaiteen muodoissa edistävät osaltaan asemanseudun elä-
vöittämistä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala jatkaa yhteistyötä kaupunkiympäristön 
toimialan kanssa, joka on käynnistämässä muun muassa aluesuunnit-
telua Pukinmäen ja Malmin alueille vuoden 2019 aikana.

Käsittely

26.03.2019 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että lausunnon ensimmäinen virke 
muutetaan muotoon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee pohjoisen radan kuten mui-
denkin asemanseutujen viihtyisyyden, turvallisuuden ja valaistuksen 
kehittämisen hyvin tärkeänä.

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Klas Fontell, projektisuunnittelija, puhelin: 310 87047

klas.fontell(a)hel.fi
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.02.2019 § 101

HEL 2018-011761 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta näkee lähijunien asemanseutujen kehit-
tämisen hyvin tärkeänä. Helsingin uudessa yleiskaavassa ja sen toteut-
tamisohjelmassa asemanseutujen kehittäminen on nostettu vahvasti 
esiin niin metrovyöhykkeen kuin junaratojenkin osalta. Asemaympäris-
töt ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämmässä roolissa siirryttäessä kohti 
verkostokaupunkia, jolloin raide- ja pikaraitiotieverkoston solmukohdis-
ta muodostuu merkittäviä keskusta-alueita. 

Nykyinen Väylävirasto hallinnoi pääradan asemanseutuja ja Helsingin 
kaupungin liikennelaitos Vantaankosken radan asemia Helsingissä. 
Kaupunki tekee aktiivista yhteistyötä HKL:n kanssa Pohjois-Haagassa, 
Kannelmäessä ja Malminkartanossa. Tavoitteena on parantaa asemien 
elinvoimasuutta julkista tilaa, täydennysrakentamista ja palveluita kehit-
tämällä. HKL:n teettämä raportti omien rautatieasemiensa kaupallisesta 
kehittämispotentiaalista on valmistunut tammikuussa 2019.  

Pääradan asemanseuduilla on käynnissä asemakaavahankkeita, joilla 
pyritään asemien ja niiden lähiympäristöjen kokonaisvaltaiseen kehit-
tämiseen. Puistolan asemanseudulla on meneillään täydennysraken-
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tamiseen, palvelutilojen monipuolistamiseen ja ympäristön parantami-
seen keskittyvä kehityshanke. Tapanilan aseman eteläpuoliseen teolli-
suuskortteliin tutkitaan asuntovaltaista täydennysrakentamista sekä ra-
dan itäpuolella edistetään pyöräilybaanan toteuttamista ja  täydennys-
rakentamista. Malmilla on meneillään laaja visiotyö, joka tähtää kes-
kuksen täydennysrakentamiseen ja uudistamiseen sekä olemassa ole-
van ympäristön elävöittämiseen. Pukinmäen aseman ympäristöön 
suunnitellaan asuntoja ja liiketilaa palveluille. Oulunkylän asemanseu-
dulle suunnitellaan täydennysrakentamista pääradan molemmin puolin. 
Tuusulanväylän ja Käpylän aseman ympäristöön suunnitellaan uutta 
kaupunginosaa noin 20 000 asukkaalle. 

Käynnissä olevassa HSY:n vetämässä nelivuotisessa, vähähiilistä liike-
toimintaa kehitettävässä Fiksu Assa -hankkeessa tähdätään konkreet-
tisiin toimenpiteisiin asemanseutujen kehittämiseksi. Hankkeessa on 
mukana useita asemanseutujen kehittämiseen keskittyviä tahoja mu-
kaan lukien Helsingin kaupunki ja nykyinen Väylävirasto. Helsingissä 
pilottiasemana ovat Oulunkylä ja Malmi. 

Päämääränä on, että kehityshankkeilla on merkittävä vaikutus päära-
dan asemakeskusten elinvoimaisuuteen, palveluiden kehitykselle sekä 
ympäristön laatutason nostolle. Hankkeiden kautta mahdollistetaan uut-
ta rakennuskantaa ja tuetaan palveluiden monipuolistumista sekä tätä 
kautta lisätään myös asemien käyttäjämääriä. Läsnäolon lisääminen 
asemilla on hyvä keino parantaa myös turvallisuuden kokemusta ja so-
siaalista kontrollia. Hankkeiden yhteydessä tehdään yhteistyötä nykyi-
sen Väyläviraston kanssa. Laajempien rakenteellisten muutostöiden 
käynnistäminen yleisillä alueilla ei kuitenkaan nähdä tässä vaiheessa 
perustelluksi asemakaavoituksen ollessa kesken. 

Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki selvittää mahdollisuuksia 
yhdessä Liikenneviraston, eli nykyisen Väyläviraston, kanssa toteuttaa 
kokonaisvaltaisia toimenpiteitä lähijunien asemanseutujen kehittämi-
seksi, kuten yleiskaavan toteuttamisohjelmassa on linjattu. Lähijunien 
asemanseutujen kehittäminen edellyttää vahvaa yhteistyötä ja tahtoti-
laa kaikilta osapuolilta. Panostusta tarvitaan erityisesti Väyläviraston ja 
VR:n osalta, joiden hallinnassa suurin osa pääradan lähijuna-asemista 
ja asemarakennuksista on. Vuoden 2019 alusta valtio on perustanut 
Senaatin asema-alueet tytäryhtiön, johon kootaan Senaatti-Kiinteistö-
jen, VR:N ja Väyläviraston omistamia maita ja kiinteistöjä. Tämän usko-
taan merkittävästi vahvistan yhteistyötä asemanseutujen kehittämises-
sä jatkossa. 

Pääradan varren asemien omistajuuden hajanaisuuden vuoksi ylläpito 
ja määrätietoinen kehittäminen on haasteellista. Henkilöliikennepaikoil-
la Väylävirasto vastaa laitureista, kulkuyhteyksistä ja matkustajainfor-
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maatiosta. Suurimmat asemarakennukset ovat VR-Yhtymän omistuk-
sessa. Helsingin kaupungille kuuluu asema-alueiden ylläpito kaupun-
kiympäristön toimialan vastuualueilla. Kaupunki ylläpitää asemaympä-
ristöjä voimassa olevan katujen hoitoluokitusohjeistuksen mukaisesti. 
Asemien kulkuyhteydet sekä niihin liittyvät jalankulkureitit kuuluvat 
pääosin korkeimpaan ylläpitoluokkaan, mikä tarkoittaa sitä, että näkyvä 
roska ja lika poistetaan päivittäin ja katu pestään säännöllisesti. Esi-
merkiksi Puistolassa kaupunki puhdistaa kesäaikaisin aseman alikulun 
kaksi kertaa viikossa, kun taas raiteiden 3 ja 4 hissit ja portaat ovat 
Väyläviraston vastuulla. Yleisen ylläpidon lisäksi asemille tehdään ke-
vyitä ylläpidollisia toimenpiteitä myös saadun asukaspalautteen ja kun-
totason perusteella. Kaupunkiympäristön toimialan saamat asukaspa-
lautteet käsitellään ja ne otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon 
yleisten alueiden kehityshankkeita suunniteltaessa. Ylläpidon niukkojen 
määrärahojen vuoksi merkittävimpien ja laajempien ylläpidollisten pa-
rannusten tekeminen on haasteellista.

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelussa seuraava pääradan var-
relle käynnistyvä aluesuunnitelma sijoittuu Pukinmäen ja Malmin alueil-
le. Työ käynnistyy vuoden 2019 aikana. Aluesuunnitelmassa tarkastel-
laan myös Pukinmäen ja Malmin asemanseudut sekä tehdään aktiivista 
yhteistyötä asukkaiden kanssa. Aluesuunnitelmassa esitetyt hankkeet 
pyritään viemään toteutukseen nykyisten investointi- ja ylläpitomäärä-
rahojen puitteissa. Laajemmat koko pääradan asemaympäristöä kos-
kevat yleisten alueiden kehittämishankkeet ja parantamistoimenpiteet 
edellyttävät pitkäjänteistä työtä.

Asukkaiden osallistumista kaupungin kehittämiseen lisätään myös osal-
listuvan budjetoinnin keinoin. Osallistuva budjetointi antaa asukkaille 
mahdollisuuden osallistua entistä aktiivisemmin oman asuinalueensa 
kehittämiseen. Yksi luonteva etenemistapa kevyempien toimenpiteiden 
edistämisessä on  osallistuvan budjetoinnin kautta. Käynnissä olevassa 
prosessissa on myös esitetty erilaisia ideoita pääradan asemanseutu-
jen kohentamiseen.

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan kanssa on keskusteltu yhteishank-
keiden mahdollisuudesta. Tapulikaupunki ympäristöineen on yksi kult-
tuuri- ja vapaa-ajan toimialan avustusten painopistealueista vuosina 
2019-2021. Kulttuurihankkeet edistävät osaltaan asemanseudun elä-
vöittämistä. Keskusteluja yhteistyöstä jatketaan kulttuuri- ja vapaa-ajan 
toimialan kanssa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
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Johanna Himberg, maisema-arkkitehti: 09 310 21806
johanna.himberg(a)hel.fi
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§ 741
Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi toiminnallisesta luon-
toyhteydestä merellisten alueiden ja Sipoonkorven kansallispuiston 
välille

HEL 2018-011182 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
24.10.2018 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään Östersundomin yhteistä yleiskaavaa kaupunginvaltuusto 
hyväksyi valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponnen, jonka mukaan 
kaupunki selvittää mahdollisuutta siihen, että rakennetaan toiminnalli-
nen luontoyhteys merellisten alueiden ja Sipoonkorven kansallispuiston 
välille pyrkien samalla säilyttämään ikiaikainen silikaattikallioalue Sal-
menkallion alueella mahdollisimman yhtenäisenä. Tämä luontoyhteys 
monipuolistaisi myös alueen yritystoimintamahdollisuuksia tulevaisuu-
dessa.

Kuten kaupunkiympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, Östersun-
domin yhteinen yleiskaava mahdollistaa toiminnallisen luontoyhteyden 
merellisten alueiden ja Sipoonkorven kansallispuiston välille. Yleiskaa-
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va mahdollistaa lisäksi monipuolisen yritystoiminnan sekä silikaattikal-
lioiden säilymisen Salmenkallion alueella. 

Östersundomin yleiskaavan useat viheryhteydet luovat monipuolisia 
luontoyhteyksiä merellisten alueiden ja Sipoonkorven kansallispuiston 
välille mahdollistaen silikaattikallioiden säilymisen. Yleiskaavan luonto-
yhteydet mahdollistavat merellisyyteen, liikuntaan ja matkailuun kytkey-
tyviä monipuolisia yritystoimintamahdollisuuksia Helsingin kaupungin 
Merellisen strategian mukaisesti.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 21.05.2019 § 265

HEL 2018-011182 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yleiskaava mahdollistaa toiminnallisen luontoyhteyden merellisten 
alueiden ja Sipoonkorven kansallispuiston välille. Yleiskaava mahdollis-
taa lisäksi monipuolisen yritystoiminnan sekä silikaattikallioiden säily-
misen Salmenkallion alueella.

Yleiskaavan luontoyhteydet
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Östersundomin yleiskaavassa on osoitettu useita luonto- tai virkistysyh-
teyksiä merellisten alueiden ja Sipoonkorven kansallispuiston välillä. 
Yleiskaavassa on esitetty yhteensä viisi pohjois–eteläsuuntaista vihe-
ryhteyttä ja lisäksi yksi virkistysyhteys, jotka yhdistävät merelliset alueet 
ja Sipoonkorven metsäiset alueet toisiinsa. Alla avataan kunkin yhtey-
den luonnetta läntisimmästä alkaen.

Yleiskaavan keskeinen luontoyhteys on Sipoonkorpi–Mustavuori–Vuo-
saari -yhteys, joka yhdistyy etelässä Vuosaaren vihersormeen ja Itä-
Helsingin kulttuuripuistoon ja pohjoisessa Sipoonkorven kansallispuis-
toon. Osittain Vantaan puolella sijaitseva Östersundomin päävihersormi 
on seudullisen viherkehän itäisin osa, ja se on yleiskaavan merkittävin 
ekologinen yhteys. Pääviheryhteydellä esiintyy runsaasti luontoarvoja, 
joiden huomioinen alueen suunnittelussa ja käytössä on erityisen tär-
keää. Virkistysyhteys Mustavuoren ja Sipoonkorven välille tulee toteut-
taa siten, etteivät ekologisen yhteyden luontoarvot ja lajiston kannalta 
tärkeät yhteydet vaarannu. Pääviheryhteys vaatii myös kehittämistoi-
mia ekologisen toimivuuden turvaamiseksi. 

Krapuojan laakson virkistysalue toimii yleiskaavan pääviheryhteyttä tu-
kevana viheryhteytenä kytkien Salmenkallion laajat viheralueet ja Si-
poonkorven ulkoilualueet. Yhteys on päävihersormea toiminnallisempi 
ja se yhdistää Vantaan puolella sijaitsevan Hakunilan ulkoilualueen ja 
Östersundomin urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen luoden runsaasti 
yritystoimintamahdollisuuksia.

Östersundomin purolaakso -metsäinen yhteys toteutuu kaavassa sekä 
ekologisena yhteytenä että virkistysalueena. Yhteys yhdistää Sipoon-
korven kansallispuiston ja Östersundomin lintuvesien Natura-alueet. 
Yhteydellä on suojelu- ja virkistystarpeita, joten yhteyden tarkemmassa 
suunnittelussa on yhteensovitettava yhteyden ekologiset ja virkistys-
käytön tarpeet.

Virkistysyhteys Karhusaaren ja Ultunan välillä on tärkeä toiminnallinen 
yhteys merellisten alueiden ja Sipoonkorven välillä. Kaupunkirakentee-
seen sijoittuva virkistysyhteys on ensisijaisesti toiminnallinen kulkuyh-
teys, joka liittää laajempia viher- tai virkistysalueita toisiinsa. Yhteys liit-
tyy Sakarinmäessä Korsnäsin puroyhteyden virkistysalueeseen.

Osittain Sipoon puolella sijaitseva Fallbäckenin laakson viheryhteys on 
osoitettu kaavassa virkistysalueena, joka yhdistää Majvikin merelliset 
alueet Sipoonkorven laajoihin ulkoilualueisiin. Lisäksi yleiskaavassa on 
osoitettu Sipoon puolelle Majvikin viheralueet –ekologinen yhteys.

Yleiskaava mahdollistaa erilaisten yritystoimintamahdollisuuksien sijoit-
tumisen virkistysyhteyksien yhteyteen. Etelässä merellinen Karhusaari 
ja Sakarinmäki tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia virkistyspalveluille; 
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venesatamat, uimapaikat ja melontapaikat esimerkkeinä. Pohjoisem-
pana Ultunassa yleiskaavassa on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelu-
jen alue, jonne kaava sallii leirintäalueen, ratsastus- ja kotieläintoimin-
taa sekä Sipoonkorven kansallispuistoon liittyviä toimintoja, palveluja, 
rakenteita ja rakennuksia. Yleiskaavaa tarkemmassa suunnittelussa 
määritellään yksityiskohtaisempi viher- ja virkistysverkoston palvelura-
kenne, jonka yhteydessä yritystoimintamahdollisuuksia voidaan täs-
mentää.

Silikaattikalliot

Salmenkallion silikaattialueet sijaitsevat yleiskaavan suojelu- ja selvity-
salueella, jotka mahdollistavat luontoarvojen säilymisen. Selvitysalueel-
le tullaan laatimaan luonnonhoidon ja virkistyskäytön ohjauksen suun-
nitelma, jossa suunnitellaan alueen virkistysreitit ja –palvelut siten, ettei 
selvitysalueeseen rajautuvan Natura-alueen suojelun perusteena olevia 
luontoarvoja merkittävästi heikennetä.

Johtopäätökset

Östersundomin yleiskaavan useat viheryhteydet luovat monipuolisia 
luontoyhteyksiä merellisten alueiden ja Sipoonkorven kansallispuiston 
välille mahdollistaen silikaattikallioiden säilymisen. Yleiskaavan luonto-
yhteydet mahdollistavat merellisyyteen, liikuntaan ja matkailuun kytkey-
tyviä monipuolisia yritystoimintamahdollisuuksia.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Heidi Koponen, maisema-arkkitehti: 310 37497

heidi.s.koponen(a)hel.fi
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§ 742
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 44 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto 29.10.2019
kaupunkiympäristölautakunta 29.10.2019
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 31.10.2019
pelastuslautakunta 29.10.2019
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveysjaosto 31.10.2019
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 28.10.2019
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2019 92 (94)
Kaupunginhallitus

04.11.2019

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

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 739, 740, 741 ja 
742 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 734, 735, 736, 737 ja 738 §: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.
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Kaupunginhallitus

Anni Sinnemäki
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mika Raatikainen Sanna Vesikansa

Terhi Koulumies

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 12.11.2019.


