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Kokousaika 16.12.2019 16:00 - 16:34

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Sevander, Tomi apulaispormestarin sijainen
kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima
Rydman, Wille poistui 16:27, esteellinen: 874 - 875 

§, poissa: 876 §
Sazonov, Daniel poistui 16:27, esteellinen: 874 - 875 

§, poissa: 876 §
Vanhanen, Reetta saapui 16:04, poissa: 853 - 854 §
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan esteellinen: 873 §
Karhuvaara, Arja varajäsen

saapui 16:27, läsnä: 874 - 876 §
Pajunen, Jenni varajäsen

saapui 16:27, läsnä: 874 - 876 §

Muut

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

johtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
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lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Gros, Nina henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Nelskylä, Maria kaupunginsihteeri
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
853 - 876 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
853 §, 859 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
854 §, 858 §, 860 - 876 §

Juha Summanen hallintojohtaja
855 - 857 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
853 - 876 §
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§ Asia

853 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjantarkastajien valinta

854 Asia/2 Kaupunginvaltuuston 11.12.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

855 Asia/3 V 15.1.2020, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston varajäsenen va-
linta

856 Asia/4 V 15.1.2020, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta

857 Asia/5 V 15.1.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

858 Asia/6 V 12.2.2020, Valtuutettu Atte Kalevan aloite Malmin lentokentän alu-
een YVA-menettelystä

859 Asia/7 Kaupunkistrategian valtuustokauden puolivälin arviointi

860 Asia/8 Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston matka Alankomaihin Amster-
damiin ajalla 18.–20.3.2020

861 Asia/9 Helsingin nuorisoneuvoston asettaminen vuosiksi 2020-2021

862 Asia/10 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -
ohje

863 Asia/11 Helsingin kaupungin tasa-arvohanke

864 Asia/12 Palomiesten virkojen perustaminen pelastuslaitokselle kaupunkiympä-
ristön toimialalle

865 Asia/13 Pakilan ala-asteen sekä päiväkoti Havukan väistötilojen hankesuunni-
telma

866 Asia/14 Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja 
käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

867 Asia/15 Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Pormestarinluotojen luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- 
ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

868 Asia/16 Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Morsianluodon luonnonsuojelualueen perustamiseksi  sekä hoito- ja 
käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

869 Asia/17 Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Madeluodon luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyt-
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tösuunnitelman vahvistamiseksi

870 Asia/18 Valtuutettu Otto Meren aloite äänestysluettelojaon muuttamisesta

871 Asia/19 Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi yhteistyösopimusmallin 
soveltamisesta Tapahtumien Tiekartta -työssä kaupunkikulttuuritapah-
tumien turvaamiseksi

872 Asia/20 Kaupunginhallituksen myöntämät yleisavustukset vuodelle 2020

873 Asia/21 Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 
2020

874 Asia/22 Valtuutettu Mai Kivelän toivomusponsi biomassan polton ilmastopääs-
töistä ja kestävyyskriteereiden toteutumisesta raportoimisesta konser-
nijaostolle

875 Asia/23 Valtuutettu Juhani Strandénin toivomusponsi mahdollisuudesta käyt-
tää todellisia päästöjä ja ympäristövaikutuksia laskettaessa ja raportoi-
taessa biomassan käyttöä energiatuotannossa

876 Asia/24 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 853
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjantarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Pia Pa-
karisen ja Tomi Sevanderin sekä varatarkastajiksi Sanna Vesikansan ja 
Veronika Honkasalon.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Wille Rydmanin sijasta Pia Pakarisen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Wille 
Rydmanin ja Tomi Sevanderin sekä varatarkastajiksi Sanna Vesikan-
san ja Veronika Honkasalon.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 854
Kaupunginvaltuuston 11.12.2019 tekemien päätösten täytäntöönpa-
no

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 11.12.2019 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

366 §, Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoituk-
set

Ei toimenpidettä.

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

364 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

365 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

367 §, Kaupunginhallituksen jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

368 §, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostolle sekä Ta-
loushallintopalveluliikelaitokselle.

369 §, Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpi-
teistä

Tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, sosiaali- ja terveystoi-
mialalle, kaupunkiympäristön toimialalle ja kaupunginkanslialle.

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

370 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Pasila ja Vartiokylä)
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Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

371 §, Päiväkoti Capellan puistotie 27 hankesuunnitelma

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

372 §, Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen perusparannuksen hankesuunni-
telma

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

373 §, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ekologisen kompensaation kokeilemiseksi 
kaavoituksessa

Ei toimenpidettä.

374 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 11-15 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 855
V 15.1.2020, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston varajäsenen 
valinta

HEL 2019-012232 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Kaisa Hernbergille eron kaupunginhallituksen elinkeino-
jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Reetta Vanhasen varajäseneksi (Fatim Diarran henkilökoh-
tainen varajäsen) kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Sanna Vesikansan ehdotuksesta 
esittää Reetta Vanhasta varajäseneksi kaupunginhallituksen elinkeino-
jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Kaisa Hernbergille eron kaupunginhallituksen elinkeino-
jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee ________ varajäseneksi (Fatim Diarran henkilökohtainen 
varajäsen) kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Kaisa Hernbergin (Vihr.) 5.6.2019 § 188 va-
rajäseneksi kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon kesäkuussa 2019 
alkavaksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuusto myönsi 11.12.2019 § xx 
Hernbergille eron kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta, 
minkä johdosta hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa elinkeinojaos-
toon.

Hallintosäännön 2 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinkeino-
jaostoon valittavan henkilön tulee olla kaupunginhallituksen jäsen tai 
varajäsen.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. 

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 48/2019 6 (120)
Kaupunginhallitus

Asia/3
16.12.2019

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

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2019 § 813

HEL 2019-012232 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Kaisa Hernbergille eron kaupunginhallituksen jäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsee _______________ jäseneksi kaupunginhallitukseen vuo-
den 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 856
V 15.1.2020, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2019-011935 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Ahto Apajalahdelle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Riia Järvenpään varajäseneksi (Leo Bergmanin henkilökoh-
tainen varajäsen) sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2021 tou-
kokuun 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 Eropyyntö 14.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Ahto Apajalahden (Pir.) 7.6.2017 § 276 va-
rajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi 
toimikaudeksi. Ahto Apajalahti pyytää 14.11.2019 eroa sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta erottuaan Piraattipuo-
lueesta.
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Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

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

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eropyyntö 14.11.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 857
V 15.1.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2019-011694 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Jonna Lähdemäelle eron käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta ja

 valitsee Satu Immosen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 10.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 294 Jonna Lähdemäen (PIR) 
käräjäoikeuden lautamieheksi vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. 
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Jonna Lähdemäki pyytää 10.11.2019 eroa käräjäoikeuden lautamiehen 
luottamustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

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

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

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 10.11.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 858
V 12.2.2020, Valtuutettu Atte Kalevan aloite Malmin lentokentän alu-
een YVA-menettelystä

HEL 2019-009562 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Atte Kalevan aloite 11.9.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Atte Kaleva ja 21 muuta valtuutettua toteavat aloitteessaan, että Mal-
min lentokentän alueen rakentamishankkeiden ympäristövaikutuksia ei 
ole toistaiseksi arvioitu kokonaisuutena. Rakentamishankkeet aiheutta-
vat todennäköisesti laadultaan ja laajuudeltaan merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia ja erityisesti mittavien hankkeiden yhteisvaikutus 
ympäristölle on todennäköisesti hyvin haitallinen. Vaikutukset kohdistu-
vat erityisesti alueen yhtenäisen laajan niittyalueen monimuotoiseen 
biotooppiin ja useisiin suojeltuihin lajeihin ja luontotyyppeihin. Aloittees-
sa esitetään, että kaupunki käynnistää viipymättä Malmin lentokentän 
alueen rakennushankkeista kattavan ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyn. 
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Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017, YVA-laki) 
määrittää ne hankkeet, jotka edellyttävät laissa tarkoitettua YVA-me-
nettelyä. Tällaiset suurimittakaavaiset hankkeet on lueteltu YVA-lain liit-
teessä 1 ja ne liittyvät mm. eläinten pitoon ja kalankasvatukseen, kai-
vostoimintaan, vesirakentamiseen, kemian-, metalli- tai metsäteollisuu-
den laitoksiin, energian tuotantoon, siirtoon ja varastointiin, liikentee-
seen sekä vesi- ja jätehuoltoon.

YVA-lain alaisilla hankkeilla on tyypillisesti osoitettavissa nk. hankkees-
ta vastaava taho ja se vain harvoin on viranomainen. Yleislakina viran-
omaisten suunnitelmiin sovelletaan lakia viranomaisten suunnitelmien 
ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005) eli nk. SO-
VA-lakia. Kuntien ja maakunnan liittojen laatimien kaavojen ympäristö-
vaikutusten arvioinnista puolestaan säädetään maankäyttö- ja raken-
nuslaissa (132/1999). Sen 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua merkit-
tävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutki-
muksiin ja selvityksiin. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 1 
§ sisältää luettelon arvioitavista seikoista.

Kaupunginhallitus toteaa, että Malmin lentokentän suunnittelualueen 
rakentamishankkeiden ympäristövaikutuksia on arvioitu kokonaisuute-
na Helsingin yleiskaava 2016:ssa (tullut voimaan 5.12.2018) sekä 
Malmin lentokentän kaavarungossa, joka pääosin on hyväksytty kau-
punkisuunnittelulautakunnassa 9.11.2016 ja eteläosan osalta 
11.12.2018. Kaavarungon mukainen suunnittelualue on noin 300 heh-
taarin suuruinen. Selvityksiä jatketaan, tarkennetaan ja täydennetään 
alueelle laadittujen ja laadittavien asemakaavojen sekä muun tarkem-
man suunnittelun yhteydessä. Kaupunkiympäristölautakunnan lausun-
nosta käyvät tarkemmin ilmi yleiskaavan ja kaavarungon yhteydessä 
tehdyt eri luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvat inventoinnit ja selvi-
tykset. Kaupunginhallitus viittaa lautakunnan lausuntoon ja toteaa, ettei 
YVA-lain mukainen menettely tule sovellettavaksi lentokentän alueen 
suunnittelussa vaan tutkimukset ja selvitykset tulevat tehtäviksi kaavoi-
tuksen edetessä maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen nojalla. 

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Lausun-
nosta on äänestetty.

Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto käsittelee aloitteet, jotka 
on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Liitteet

1 Atte Kalevan aloite 11.9.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.11.2019 § 594

HEL 2019-009562 T 00 00 03

Hankenumero 5264_182

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Malmin lentokentän alueen maankäytön muutosten vaikutuksia ympä-
ristöön on selvitetty ja selvitetään edelleen osana alueen kaavoituspro-
sessia maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 9 §:n sekä maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen (MRA) 1 §:n mukaisesti.

Kaavatilanne

Helsingin yleiskaavassa 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) Malmin len-
toaseman alueelle on osoitettu rakentamista lähikeskusta C3-merkin-
nällä ja asuntovaltainen alue A2-merkinnällä. Aluetta on yleiskaavan 
mukaisesti tarkoitus kehittää pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- 
ja liikuntapalveluiden sekä lähipalveluiden käyttöön. Malmin lentoken-
tän alueelle on laadittu kaavarunko, joka on hyväksytty kaupunkisuun-
nittelulautakunnassa 29.11.2016. Kaupunkiympäristölautakunta hyväk-
syi 11.12.2018 kaavarungon tarkennuksen, joka koskee alueen etelä-
osaa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Malmin lentoaseman raken-
nuksia koskevan asemakaavan muutoksen 16.1.2019. Nallenrinteen ja 
Lentoasemankortteleiden asemakaavanmuutoksien laatiminen on vi-
reillä. 

Tehdyt selvitykset ja vaikutusten arviointi

Malmin lentokentän alueen rakentamishankkeiden ympäristövaikutuk-
sia on arvioitu kokonaisuutena Helsingin yleiskaavassa sekä Malmin 
lentokentän kaavarungossa. 
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Yleiskaavan vaikutuksia selvitettäessä on otettu huomioon kaavan teh-
tävä ja tarkoitus. Selvitykset osoittavat, että kaavan sisältövaatimukset 
täyttyvät. Selvitykset on tehty koko siltä alueelta, jolla yleiskaavalla on 
arvioitu olevan olennaisia vaikutuksia. Malmin lentokentän kaavarunko 
ei ole oikeusvaikutteinen, mutta työssä laaditut selvitykset ovat kattavat 
ja huomioivat koko sen alueen, johon kaavarungossa suunnitelluilla 
maankäytön muutoksilla on vaikutuksia. Yleiskaavaa ja kaavarunkoa 
on laadittu rinnakkain, joten selvityksiä ja arviointeja on hyödynnetty 
molemmissa suunnitelmissa. Kummankaan kaavasuunnitelman hyväk-
symisen esteenä ei ole ollut riittämättömät tai puutteelliset selvitykset. 

Selvityksiä jatketaan, tarkennetaan ja täydennetään alueelle laadittujen 
ja laadittavien asemakaavojen sekä tarkemman suunnittelun yhteydes-
sä. Alueen asemakaavojen muuttaminen perustuu lain edellyttämään 
kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyt-
tämiin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. 

Yleiskaavan vaikutusten arviointi

Helsingin yleiskaavan (2016) vaikutuksia on arvioitu lain edellyttämäs-
sä laajuudessa. 

Merkittävimpiä muutosalueita nykytilaan verrattuna ovat kaupunkibule-
vardien varret sekä Malmin lentokenttäalue. Näiden alueiden muutok-
set aiheuttavat myös yleiskaavan merkittävimmät vaikutukset. Yleis-
kaavan vaikutuksia ja arviointiprosessia on kuvattu yleiskaavan selos-
tuksessa (Yleiskaavan vaikutukset s. 102–148).

Yleiskaavan valmistelun aikana arviointityö on kulkenut rinnan kaavan 
valmistelun kanssa. Vaikutusten arviointia on tehty sekä suunnittelu-
työssä että viranomaisyhteistyössä. Vaikutuksia on siten otettu huo-
mioon samalla, kun kaavan valmistelu etenee ja eri suuntaan vaikutta-
vien vaikutusten välillä on etsitty yhteisvaikutuksiltaan parasta suunnit-
teluratkaisua.

Kaavarungon vaikutusten arviointi

Malmin lentokentän alueen kaavarungon toteuttamisen vaikutuksia on 
arvioitu asiantuntija-arvioina. Arvioinnin lähtöaineistona on käytetty 
olemassa olevaa kaava-aineistoa ja siihen liittyviä selvityksiä, inven-
tointiaineistoja, Museoviraston, Helsingin kaupungin ja ympäristöhallin-
non paikkatietoaineistoja sekä kartta-aineistoja. Lisäksi arviointia varten 
on tehty apuaineistoa, vaihtoehtoisia suunnitelmia sekä tarkasteluja 
maastossa. Vaikutuksia on arvioitu koko siltä alueelta, johon kaavarun-
golla voidaan olettaa olevan olennaisia vaikutuksia. Pääosin vaikutusa-
lueen laajuus on Malmin lentokentän alue, mutta esimerkiksi liikenteen, 
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elinkeinojen ja palvelujen kannalta vaikutusalue on laajempi ulottuen 
koko Koillis-Helsingin alueelle.

Arviointityössä on huomioitu kaavarungon välillisiä ja välittömiä vaiku-
tuksia sekä tarkasteltu kaavarungon tuomia pysyviä muutoksia. Ylei-
sesti ottaen lyhytaikaisia muutoksia, kuten rakentamisen aikaisia vaiku-
tuksia ei ole käsitelty. Arvioinnissa on lisäksi kiinnitetty huomiota kei-
noihin, joilla haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää. Vaikutuksia on ar-
vioitu tilanteeseen, jossa lentotoiminta on jo päättynyt.

Ympäristövaikutusten arviointi

Rakentamisen vaikutuksia luonnonarvoihin on selvitetty osana yleis-
kaavan vaikutustenarviointia luontoinventointitietojen pohjalta (Ramboll 
Oy 2014). Arvioinnin kohteena oli Helsingin uuden yleiskaavan kaava-
luonnoksen mukaisen rakentamisen (mukaan lukien Malmin lentokent-
tä) ja lisääntyvän virkistyskäytön vaikutukset luonnonympäristöön. 

Lajitietoa on kartoitettu edelleen Malmin lentoaseman kaavarungon ja 
vireillä olevien asemakaavahankkeiden yhteydessä. Maankäytön 
suunnitteluratkaisuja on sovitettu vireillä olevissa kaavahankkeissa tar-
kemmin yhteen tunnistettujen luontoarvojen kanssa. 

Huomionarvoisten perhoslajien esiintymistä on selvitetty vuosina 2016 
ja 2017, linnustoa on selvitetty vuosina 2015, 2016 ja 2017, lepakoita 
on selvitetty vuonna 2016 ja liito-oravia on selvitetty vuonna 2016 ja 
2018. Vuoden 2019 liito-oravaselvitys ja perhosselvityksen päivitys 
ovat raportointivaiheessa. Vesistöön liittyviä arvoja on selvitetty muun 
muassa vesihuoltoon liittyvien selvitysten ja suunnitelmien yhteydessä. 
Näiden selvitysten pohjalta tiedetään monien lajien esiintymisalueet. 
Tuotettu selvitysaineisto kattaa huomattavasti suunnittelualueita laa-
jemmat alueet. Luontoselvitysten ja verkostotarkastelujen laajuus kat-
taa usein koko kaupungin alueen. Selvityksiä päivitetään ja tarkenne-
taan säännöllisesti. Suunnittelualueella ei ole ollut tiedossa kasvupaik-
koja, joissa voisi olettaa esiintyvän uhanalaisia kasvilajeja. Lentokent-
täalueen kasvillisuutta päästään kuitenkin tutkimaan tarkemmin kesällä 
2020, kun lentotoiminta on päättynyt.

Luontoarvojen säilyminen

Malmin lentokentän alueen suunnittelussa on pyritty ottamaan huo-
mioon huomattava osa luontoarvoista. Malmin lentokentän kaavarun-
gossa on osoitettu viheralueita yhteensä noin 102 hehtaaria eli kol-
mannes koko suunnittelualueesta. Uudessa kaupunkirakenteessa vihe-
ralueet sijoittuvat verkostomaisesti ja ne kytketään osaksi laajempaa 
viherverkostoa. Alueen luonnon monimuotoisuutta voidaan tukea 
suunnittelemalla ja hoitamalla aluetta. Monipuolisilla hoitotoimilla huo-
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lehditaan ja kunnioitetaan nykyistä kasvillisuutta, mutta voidaan myös 
rakentaa uusia elinympäristöjä niittylajistolle. Niittymäisiksi puistoa-
lueiksi varatuilla alueilla on mahdollista säilyttää tai korvata osa avoi-
mista elinympäristöistä ja samalla rakentaa uutta kaupunkiluontoa. Poi-
kittaisten viher- ja virkistysyhteyksien syntyminen ja erityisesti uutta 
puistosiltaa pitkin Kivikon ulkoilupuistoon mahdollistuva yhteys paran-
tavat myös alueellisia virkistysmahdollisuuksia huomattavasti.

Asemakaavan muutosten vaikutusten arviointi

Vaikutusten arviointi on jatkunut suunnittelun tarkentuessa. Nallenrin-
teen asemakaavanmuutoksen yhteydessä on laadittu lisätarkasteluja 
mm. Longinojan valuma-alueesta ja vesienhallinnasta, liikennemelusta 
ja maaperän pilaantuneisuudesta ja selvitetty asemakaavan toteuttami-
sen vaikutuksia liittyen yhdyskuntatalouteen, pysäköintiin, liikennejär-
jestelmään, puistoverkostoon, vesihuollon järjestämiseen, hulevesien 
käsittelyyn ja tasaukseen ja esirakentamiseen. Luontovaikutusten ar-
vioimiseksi on täydennetty selvityksiä liito-oravista ja perhosista. 

Malmin lentokentän alueen seuraavien asemakaavoitettavien osien yh-
teydessä prosessi jatkuu samaan tapaan: kaavasuunnitelmien taustak-
si tullaan laatimaan riittävät tutkimukset ja selvitykset, ja kaavaproses-
sissa arvioidaan suunnitelmien merkittävät vaikutukset. 

Laki ympäristövaikutusten arvioinnista

Laki ympäristövaikutusten arvioinnista määrittää ne hankkeet, jotka 
edellyttävät YVA-menettelyä. Tällaiset suurimittakaavaiset hankkeet liit-
tyvät eläinten pitoon ja kalankasvatukseen, kaivostoimintaan, vesira-
kentamiseen, kemian-, metalli- tai metsäteollisuuden laitoksiin, ener-
gian tuotantoon, siirtoon ja varastointiin, liikenteeseen sekä vesi- ja jä-
tehuoltoon.

Tattarisuon lämpölaitoksesta tehtiin vuonna 2018 lakisääteinen ympä-
ristövaikutusten arviointi (YVA), jossa arvioitiin biolämpölaitoksen vai-
kutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyssä tarkasteltiin hankkeen vaikutuksia eri vaihtoehtojen kautta, jois-
sa muuttujina olivat laitoksen sijainti ja polttoainemuoto. Lämpölaitok-
sen asemakaavoitus on käynnistymässä arviointimenettelyssä tutkitun 
eteläisen vaihtoehdon pohjalta. 

YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei lähtö-
kohtaisesti sovelleta viranomaisen vireille panemiin hankkeisiin. Viran-
omaisten suunnitelmiin sovelletaan lakia viranomaisten suunnitelmien 
ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (SOVA-laki). SOVA-laki 
velvoittaa tekemään ympäristöarvioinnin sellaisista viranomaisten val-
mistelemista suunnitelmista ja ohjelmista, joilla on todennäköisesti 
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merkittäviä ympäristövaikutuksia, ja jotka perustuvat lakiin, asetukseen 
tai hallinnolliseen määräykseen, ja jotka luovat puitteet hankkeiden lu-
pa- tai hyväksymispäätöksille (HE 259/2016, s. 7). SOVA-lain 7 §:n 2 
momentin mukaan tämän lain mukaista ympäristöarviointia vastaavasta 
ympäristövaikutusten arvioinnista kaavojen laatimisen yhteydessä sää-
detään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Ympäristöarviointi tehdään näin 
ollen kaavoituksen yhteydessä maankäyttö ja rakennuslain (MRL) 9 §:n 
mukaisesti.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Kaupunkirakentamiseen liittyvän kaavan toteuttamisen vaikutukset ar-
vioidaan osana kaavoitusprosessia maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n 
sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n perusteella. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaa-
van merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttä-
miin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä ote-
taan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Kaavaa laadittaessa on 
tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaih-
toehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdys-
kuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvi-
tykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida 
olevan olennaisia vaikutuksia.

Kaavan vaikutusten selvitysvelvollisuus kohdistuu näin ollen kaavan 
merkittäviin vaikutuksiin, ja niiden kautta esiin nouseviin selvitystarpei-
siin.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n mukaan laissa tarkoitettuja 
kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon aikaisemmin teh-
dyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. 
Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunni-
telman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:

1. ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
2. maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
3. kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonva-

roihin;
4. alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalou-

teen sekä liikenteeseen;
5. kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 

ympäristöön;
6. elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.

Kaupungin tulee lähtökohtaisesti itse arvioida selvitysten riittävyys.
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Käsittely

26.11.2019 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Poistetaan kohdan 14 lopusta seuraava virke: "Lentokent-
täalueen kasvillisuutta päästään kuitenkin tutkimaan tarkemmin kesällä 
2020, kun lentotoiminta on päättynyt."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Lisätään: "Erillisen YVA-menettelyn käynnistäminen Mal-
min lentokentän alueen rakentamishankkeista on perusteltua hankkei-
den ympäristövaikutusten arvioimiseksi kokonaisuutena."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohdan 14 lopusta seuraava virke: "Lentokent-
täalueen kasvillisuutta päästään kuitenkin tutkimaan tarkemmin kesällä 
2020, kun lentotoiminta on päättynyt."

Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Antti Koskela, Noora Laak, Jape Lovén, Amanda Pasa-
nen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soinin-
vaara, Satu Susanna Vartiainen

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 10-3.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään: "Erillisen YVA-menettelyn käynnistäminen Mal-
min lentokentän alueen rakentamishankkeista on perusteltua hankkei-
den ympäristövaikutusten arvioimiseksi kokonaisuutena."

Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Antti Koskela, Noora Laak, Jape Lovén, Amanda Pasa-
nen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soinin-
vaara, Satu Susanna Vartiainen

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva
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Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 10-3.

19.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22980

kaisa.jama(a)hel.fi
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§ 859
Kaupunkistrategian valtuustokauden puolivälin arviointi

HEL 2019-012881 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 20.1.2020 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 20.1.2020 saakka Vero-
nika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Sanna-Mari Jäntti, yhteysjohtaja, puhelin: 310 20015

sanna-mari.jantti(a)hel.fi
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkistrategia 2017–2021
2 Strategiamittarit
3 KPMG arvioinnin loppuraportti
4 Hanken, arviointitutkimuksen väliraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi kaupunkistrategian valtuus-
tokauden puolivälin arvioinnin

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunkistrategiasta 2017-2021 syyskuussa 
2017. Kaupunginvaltuusto arvioi seminaarissaan 13.-14.6.2019 strate-
gian toteutuksen etenemistä. Strategian seuranta-aineistojen ja raport-
tien perusteella kaupungin toiminta on edennyt strategian suuntaisesti. 
Kaupungin toiminnan ohjaamista jatketaan kaupunkistrategian mukai-
sesti valtuustokauden jälkipuoliskolla.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginvaltuuston kaupunkistrategian 2017-2021 päätöksen mukai-
sesti valtuustokauden strategian toteuttamista arvioidaan ja seurataan 
osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa. Valtuustokauden 
puolivälissä tehdään etenemisen tarkastelu. Etenemisen tarkastelu teh-
tiin valtuustoseminaarissa 13.-14.6.2019. Seuraavassa strategian ete-
nemistä on tarkastelu kaupunkistrategian otsikoinnin mukaisesti perus-
tuen valtuustoseminaarin aineistoihin sekä syksyn aikana tarkentunei-
siin raportointeihin. 

Maailman toimivin kaupunki

Kaupunkistrategian ’Maailman toimivin kaupunki’ ydin tiivistyy hallitulla 
rytminmuutoksella toteutettuun etenemiseen kohti nopeampaa ja kette-
rämpää toimintakulttuuria. Kyse on syvimmiltään kaupungin ydinpro-
sessien ja hallinnon uudistamisesta sekä palveluiltaan ja toiminnoiltaan 
entistä modernimman ja kansainvälisemmän kaupungin rakentamises-
ta.

Visio maailman toimivimmasta kaupungista on Helsingille reitti edistyk-
sellisen arjen luomiseen. Se on myös lupaus jatkuvasta kehitystyöstä – 
Helsinki on päivä päivältä parempi. Toimivassa kaupungissa on paljon 
vahvuuksia ja vain vähän heikkouksia.

Onnistuessaan maailman toimivimman kaupungin vaikutukset ovat 
kaikkien kaupunkilaisten ja vieraiden koettavissa. Helsinki on turvalli-
nen ja viihtyisä, sujuva ja palveleva, moderni ja kansainvälinen, helppo 
ja välittävä. Helsinki on asukas- ja käyttäjälähtöinen kaupunki. 

Kaupungin organisaatiossa tämä tarkoittaa esimeriksi sitä, että kau-
pungin työntekijöiden sanaan voi luottaa, luvatut toimet tehdään ajal-
laan, läpinäkyvyys on itsestäänselvyys ja kaupunkilaisilla on mahdolli-
suus saada äänensä kuuluviin - sen lisäksi, että kaupungissa on toimi-
vat peruspalvelut ja kaupungin kaduilla turvallista kävellä. 

Jotta Helsinki voi kehittyä päivä päivältä paremmaksi, kaupunki tarvit-
see nopeaa reagointikykyä, korkeaa kunnianhimon tasoa, jaettua ym-
märrystä laadusta sekä ennen kaikkea enemmän yhteistyötä niin orga-
nisaation sisällä kuin laajemmin kaupungin ulkopuolisten tahojen kans-
sa. 

Johtamis- ja toimintakulttuuri

Kaupunkistrategian keskeiset tavoitteet tiivistyvät ennen kaikkea toi-
mintakulttuurin uudistamiseen strategian tahtotilaa ja tavoitteita tuke-
vaksi.
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Toimintakulttuurin muutosta on edistetty erityisesti uudistamalla työs-
kentelyn ja tekemisen tapoja sekä ketterällä projektimaisella otteella 
toimialarajat ylittäen. 

Kaupunkiorganisaatiossa on edistetty uudenlaista yhdessä tekemisen 
tapaa perinteisen siilomaisemman toimintakulttuurin sijaan. Hallinnona-
lakohtaisesta tekemisestä ja työskentelystä on pyritty sekä toimialauu-
distuksen, johtamisuudistuksen että kaupunkistrategian poikkileikkaa-
vuuden kautta kaupunkiyhteiseen toimintakulttuuriin ja asioiden poikki-
hallinnolliseen toteutukseen. 

Kaupungin johtamista on uudistettu perustamalla kaupungin historian 
ensimmäinen kaupunkitasoinen johtoryhmä, jossa ovat edustettuna 
toimialat, kanslian osastot, henkilöstö sekä pormestarikunta. Uudessa 
johtamisjärjestelmässä muodostetut toimialojen johtoryhmät ovat jänte-
vöittäneet kaupungin johtamista aiempaan noin 30 erilliseen virastoon 
verrattuna. Kaupungin keskeisiin strategisiin haasteisiin vastaamiseksi 
on uudistettu useita toimialoja koskevien teemojen johtamista. Näihin 
tehtäviin on käynnistetty mm. suurhankkeiden koordinaatioryhmä, digi-
taalinen johtoryhmä ja suurtapahtumien koordinaatioryhmä. Vaikka 
toimialojen ja osastojen yhteistyötä on pystytty näillä ja muilla toimilla 
kehittämään, on tehtävää vielä sekä sisäisen viestinnän että yhteisten 
prosessien hallinnan sujuvoittamisessa.

Kaupungin strateginen ohjaus ja johtaminen ovat vahvistuneet. Tehdyt 
uudistukset ovat luoneet hyvän pohjan tehdä kaupungin toiminnasta 
asukaslähtöisempää, osalistaa kaupunkilaisia palveluiden kehittämi-
seen aiempaa enemmän sekä samanaikaisesti toimia tehokkaammin ja 
yhtenäisemmin.

Johtamisjärjestelmäuudistuksen arvioinnin yhteydessä toteutetussa 
luottamushenkilöiden ja virkajohdon haastattelututkimuksen (KPMG) 
yhteenvedossa todettiin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
roolin kaupungin johtamisessa vahvistuneen. Kaupunkikokonaisuuden 
ohjattavuus on myös parantunut ja kaupunkia johdetaan enemmän yh-
tenä kokonaisuutena erillisten virastojen yhdistyttyä neljäksi toimialaksi 
ja keskushallinnoksi. Kuitenkin näiden ennen itsenäisten virastojen toi-
mintakulttuurin muutos kohti kaupunkiyhteistä, ja joiltain osin vielä toi-
mialan yhtenäistä toimintakulttuuria vie aikaa ja vaatii myös johtamisen 
johtamista.

Projektimaisella työskentelyllä toimialarajat ylittäen on johdettu erityi-
sesti sellaisia hankkeita tai prosesseja, joiden onnistuminen on strate-
gian jalkautumisen kannalta kriittistä, ja jotka vaativat toimiala- ja osas-
torajat ylittävää yhteistyötä. Esimerkkejä tästä toimintatavasta ovat mm. 
katutöiden kehittämiseen ja kaupungin tilahankkeiden sujuvoittamiseen 
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liittyvät prosessit. Kaupungin johtoryhmän tasolla on myös valittu toi-
mialakohtaisia prosesseja, joissa toimintaa on kehitetty maailman toi-
mivimman kaupungin hengessä lean-menetelmien avulla. 

Kaupunginkansliaan on perustettu vuonna 2018 uusi viestintäosasto ja 
palkattu viestintäjohtaja. Tavoitteena on ollut parantaa kaupungin si-
säistä ja ulkoista viestintää sekä nostaa viestintä systemaattisesti 
osaksi kaupungin johtamista. Kaupunginkansliaan perustettiin myös 
uusi kansainvälisten asioiden yksikkö, jonka toimesta kaupungin kan-
sainvälistä tekemistä on jäntevöitetty ja sisäistä koordinaatiota ja 
osaamista parannettu.

Vuoden 2019 aikana valmisteltiin uuden strategiaosaston perustaminen 
kaupunginkansliaan. Osastolle yhdistetään kaupunkitieto ja tilastot -yk-
sikkö, kansainvälisten asioiden yksikkö sekä strategia- ja kehittämisyk-
sikkö. 

Uudelle strategiaosastolle luodaan myös uusi digitalisaatioyksikkö. 
Vuonna 2018 kaupungille palkattiin historiansa ensimmäinen digitali-
saatiojohtaja, jonka tehtävänä on toteuttaa kaupunkiorganisaatiossa 
vaadittavat muutokset, jota strateginen tavoite digitalisaatiota parhaiten 
maailmassa hyödyntävästä kaupungista toteutuu. Kaupunki on panos-
tanut huomattavasti digitalisaatiokyvykkyyden kehittämiseen ja toiminta 
on käynnistynyt digitaalisen johtoryhmän ja konkreettisten hankkeiden 
muodossa.

Kaupungin henkilöstöä on rohkaistu omaehtoiseen kehittämiseen ja 
ideointiin. Toimintakulttuurin kehittämisen ydintä on, että jokainen hen-
kilöstön edustaja voisi kehittyä omassa työssään ja osallistua yhteiseen 
kehittämiseen. Henkilöstön kertapalkitsemista on lisätty ja kaupungissa 
on kokeiltu ideapalkitsemisen konseptointia Ideapaahtimo-mallilla. 

Kehittämistyöhön on luotu myös kaupunkilaisia osallistavia malleja. 
Kaupunkilaisten kehittämisehdotuksia maailman toimivimman kaupun-
gin rakentamiseksi kerättiin yli 400 alkuvuodesta 2019. Tarkempaan 
jatkoselvittelyyn valittiin yhteensä 41 ideaa. Toteuttamiskelpoiset ideat 
tulevat näkemään päivänvalon kaupungin eri palveluissa. 

Osallistuvan budjetoinnin yhteiskehittämisvaiheessa on kaupunkilaisten 
ehdotuksista tehty konkreettisia suunnitelmia yhdessä kaupunkilaisten 
kanssa. Osallistuvan budjetoinnin äänestysjakso ajoittui syksylle 2019 
ja varsinainen toimeenpano ajoittuu 2020 vuoden puolelle.

Johtamisuudistukseen keskeisesti liittyneessä osallisuus- ja vuorovai-
kutus-mallissa on useita jo hyvin toimivia osa-alueita. Esimerkiksi osal-
listuvasta budjetoinnista, osallisuuden ja vuorovaikutuksen neuvottelu-
kunnan toiminnasta sekä stadi- ja yritysluotsien palveluista on saatu 
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hyviä kokemuksia sekä tunnustusta. Avoin hallinto –hanke on myöntä-
nyt Demokratiatunnustuksen stadiluotsitoiminnalle. 

Kaupungilla oli vanhassa organisaatiomallissa vallalla ns. tuotantolo-
giikka. Yhtenä johtamishaasteena on, että uusi strateginen painotus ko-
rostaa toimivan ja sujuvan perustoiminnan ohella myös innovaatiolo-
giikkaa, strategista kehittämistä sekä uuden rohkeampaa kokeilemista. 
Johtamis- ja toimintakulttuurin muutos edellyttää näiden kulttuurien ta-
sapainottamista ja vahvuuksien hyödyntämistä. Johtamisen kehittämi-
sessä on panostettu valmentavan johtamisen lisäksi nyt myös erityises-
ti strategian suuntaiseen johtamiseen.

Henkilöstölle johtamisjärjestelmän uudistus ja toimintakulttuurin muutos 
näyttäytyy vielä osin keskeneräisenä. Kaupunkitasoisen johtamis- ja 
toimintakulttuurin sekä johtamistapojen ja -mallien määrittämiseen, ke-
hittämiseen ja johtamiseen tarvitaan vielä lisää panostuksia. 

Helsingin historian suurimman hallintouudistuksen jalkauttaminen on 
vielä osittain kesken. Erityisesti toimintakulttuurin osalta toimialat ja 
osastot ovat eritahtisia. Yhteisen näkemyksen luomiseen niin strategian 
onnistumisen että toimintakulttuurin jalkautuksen osalta panostetaan 
johtoryhmän työskentelyssä tulevaisuudessa entistä enemmän.

Kestävän kasvun turvaaminen kaupungin keskeisin tehtävä

Kestävän kasvun turvaamisessa eriarvoistumisen haaste ja kokonais-
valtaisen taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden varmis-
taminen on kasvavan kaupungin tärkeimpiä tavoitteita.

Eriarvoistumiseen vaikuttamisen tärkeänä kokonaisuutena nuorten syr-
jäytymishaasteen systeemisiä ratkaisuja etsivä Mukana-ohjelma hy-
väksyttiin kaupunginhallituksessa 11.2.2019. Mukana-ohjelmassa on 
32 toimenpidettä, joista yhtä lukuun ottamatta kaikki käynnistyvät vii-
meistään kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Toimenpiteistä vain kolme on yhden toimialan sisäisiä palvelukokonai-
suuksia kokoavia toimenpiteitä, muut edellyttävät laajaa yhteistyötä 
toimialojen välillä. Alueellisten toimenpiteiden toteuttaminen on käyn-
nistynyt Mellunkylän, Kannelmäki-Malminkartanon sekä Malmin alueil-
la. Nämä alueet ovat myös kaupunkiuudistusalueita. Mukana-hankkeen 
inklusiivisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintasuunnitel-
mat on laadittu sekä pilottiyksiköt valittu. Toimintaperiaatteet ja aikatau-
lu mallien jakamiseen koko kaupungin tasolla on laadittu. Toisen as-
teen erityisopetuksen kehittäminen on käynnistynyt, toimenpiteet, oh-
jeistukset sekä mallit laadittu opiskelijoiden tukemiseksi. Minun silmin- 
sinun silmin -ohjelma rasisimin ehkäisemiseksi on käynnissä ja koulu-
jen henkilöstöä on koulutettu ohjelmaan laajasti.
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Hyvinvoinnin lisäämiseen kokonaisuutena vastaava Helsingin hyvin-
vointisuunnitelma hyväksyttiin 19.6.2019 kaupunginvaltuustossa. Hy-
vinvointisuunnitelma on kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sen linjaukset ja keskeiset toimenpiteet kokoava asiakirja. Strategiassa 
päätetyn mukaisesti tavoitteiden ja toimenpiteiden etenemisestä, onnis-
tumisista ja haasteista sekä vaikutuksista väestön hyvinvointiin, tervey-
teen ja turvallisuuteen raportoidaan vuosittain talousarviovalmistelun 
yhteydessä Stadin HYTE-barometrin avulla.

Helsingin väkiluku ylitti vuoden 2019 heinäkuussa 650 000 asukkaan 
rajan, eikä kaupungistumisen tahti ole lähivuosina hidastumassa. Kau-
punkiin valmistuvien asuntojen määrän kasvua on vahvistettu strate-
gian suuntaviivojen mukaisesti. Vuonna 2018 Helsinkiin valmistui 4 843 
asuntoa, tulevana vuonna Helsinkiin arvioidaan valmistuvan 6 800 
asuntoa ja vuonna 2021 jo 7 000 uutta asuntoa uusille kaupunkilaisille. 

Kestävän kasvun kaupunkirakenteellisiin haasteisiin vastaamiseksi on 
kaupunkiympäristölautakunnassa hyväksytty Vihdintien ja Huopalah-
dentien bulevardikaupungin kaavarunko. Marian kasvuyrityskampuksen 
kaavaehdotus toteutetaan pidetyn konseptikilpailun pohjalta yhdessä 
alueen toteuttajan kanssa. Laakson yhteissairaalan alueen suunnittelu 
etenee aikataulussa. Helsinki Garden –hanke on ollut nähtävillä ja val-
misteltu päätöksentekoon. Ulkoilmatapahtumien lean-projekti valmistui. 

Kaupungin rakentamismahdollisuuksien ja elinkeinopoliittisten tavoittei-
den mahdollistamiseksi maapolitiikan osalta tontinluovutuksen linjauk-
set on hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.4.2019. Maapoliittisten lin-
jausten toinen vaihe (mm. maankäyttösopimukset, etuostot, lunastuk-
set) on valmistelussa päätöksentekoon vuodenvaihteessa 2019–2020. 

Kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun edelly-
tysten selvittämistä käsiteltiin kaupunkiympäristölautakunnassa. Maa-
nalaisen kokoojakadun linjauksen jatkoselvittäminen keskeytyi lauta-
kunnan päätöksellä. Keskustan elinvoimaisuuteen ja toimivuuteen sekä 
keskustaliikenteen sujuvuuteen liittyvä selvityskokonaisuus on sittem-
min otettu kaupunginhallituksen käsittelyyn. 

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma on hyväksytty kaupun-
ginhallituksessa 10.12.2018. Ohjelman toimenpiteiden toteutumisen 
seurantaa toteutetaan stadinilmasto.fi –sivustolla. Uusi rakennusten 
energiankulutus- ja olosuhdeseurantajärjestelmä on käyttöönottovai-
heessa ja rakentamisen elinkaariohjausmallin valmistelu jatkuu suunni-
telmien mukaisesti osana Energiaviisaat kaupungit –hanketta. Raken-
tamisen Joutsenmerkki kokeilussa sopivan pilottikohteen etsintä on 
käynnissä. Strategiamittareissa positiivista kehitystä on kasvihuone-
kaasupäästöissä.
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Linjassa Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteiden kanssa Hel-
sinki valmistelee kansainvälistä Helsinki Energy Challenge –haastekil-
pailua yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, jolla haetaan 
ratkaisua kivihiilen korvaamiseen Helsingin lämmityksessä mahdolli-
simman kestävästi ja mahdollisimman vähäisellä biomassan käytöllä. 
Pormestarin käynnistämä kansainvälinen haastekilpailu kannustaa 
myös muita kaupunkeja mukaan ratkaisemaan päästöttömän lämmi-
tyksen kysymystä. Kilpailun avulla saatujen ratkaisumallien toivotaan 
hyödyttävän myös muita Helsingin kaltaisia haasteita omaavia kaupun-
keja. Kilpailu lanseerataan alkuvuodesta 2020.

Kestävää kasvua kuvaavissa strategiamittareissa negatiivista kehitystä 
oli mm. seuraavissa: alueiden eriytymisen indeksi, lasten ja nuorten 
psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi ja ilman opiskelupaikkaa jääneet pe-
ruskoulun päättäneet. Mittareissa positiivista kehitystä oli mm. seuraa-
vissa: huono-osaisuusindeksi ja lasten ylipaino. Alueiden eriytyminen ja 
väestöryhmien väliset sosiaaliset erot ovat edelleen kaupungin kestävä 
kasvun suurin haaste. 

Kaupungin elinkeinoelämän kestävää kasvua kuvaavissa mittareissa 
positiivista kehitystä oli yritysten halukkuudessa suositella Helsinkiä si-
jaintipaikkana. Negatiivista kehitystä oli kongressivieraiden määrässä. 
Elinkeinoelämän edellytysten pitkäaikainen turvaaminen Helsingissä 
niin liikenteellisesti kuin maankäytöllisesti on edelleen kestävän kasvun 
tärkeimpiä perusedellytyksiä.

Uudistuvat palvelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla maksuton varhaiskasvatus 5-
vuotiaille helsinkiläisille (4h/ pv) käynnistyi elokuussa 2018. Kiusaami-
sen vastainen ohjelma on käynnistetty. Ohjelma otetaan käyttöön luku-
vuonna 2019–2020. Koulutustakuuta toteutetaan edelleen Helsingissä, 
eli kaikille perusopetuksen päättäville on tarjolla jatkokoulutuspaikka. 
Liikkumishankkeet ovat käynnissä kaikilla koulutusasteilla. 

Kaupungin tarjoama englanninkielinen varhaiskasvatus on aloitettu st-
rategiakaudella. Aiemmin varhaiskasvatusta ei tarjottu englanniksi kau-
pungin omana palveluna. Englanninkielisen perusopetuksen aloitus-
paikkamäärää on lisätty strategiakaudella suunnitelmallisesti. Aloitus-
paikkamäärä tulee olemaan kaksinkertainen lukuvuonna 2020–2021 
verrattuna strategiakauden alkuun.

Suomi-englanti esiopetusta käynnistetty syksyllä uusissa ryhmissä. 
Kolmessa peruskoulussa on aloitettu syksyllä 2018 tai alkaa syksyllä 
2019 ensimmäiseltä luokalta laajamittainen kaksikielinen suomi-englan-
ti opetus. Kiinan kielen opetusta on laajennettu aloittamalla Itäkeskuk-
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sen peruskoulussa kiinan opetus A1-kielenä ensimmäiseltä luokalta 
syksyllä 2018. 

Myllypuron rakennusalan osaamiskeskittymässä Stadin ammatti- ja ai-
kuisopisto toimii yhteistyössä ammattikorkeakoulu Metropolian sekä 
alan yritysten ja ympäröivän yhteisön kanssa. Tilasuunnittelu pohjautuu 
Metropolian kanssa sovittuun yhteistyöhön ja tilojen yhteiskäyttöön. Ti-
lojen toteutus tapahtuu 2020–2022, hanke toteutetaan vuokratilahank-
keena. 

Urhea-kampusta edistetään urheiluosaamisen keskittymänä. Urhea-
kampus muodostuu Mäkelänrinteen lukion laajennuksesta, urheiluhal-
lista sekä opiskelija-asuntorakennuksista. Hankkeen toteuttaminen on 
käynnistynyt. 

Koulutilojen terveellisyyden parantamisen osalta kaupunginhallitus hy-
väksyi 24.6.2019 kaupungin kiinteistöpoliittisen ohjelman, sisäilmaoh-
jelman 2018-2028 ja näiden asiakirjojen toteutusohjelman ohjeellisina 
asiakirjoina. Lisäksi kaupunginhallitus edellytti, että kiinteistöstrategia 
tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi vuoden 2019 loppuun 
mennessä, mutta strategia valmistunee alkuvuodesta 2020. Strategi-
sena päämääränä tulee olla rakennetun omaisuuden arvon pitkäaikai-
nen säilyminen. Strategian tulee luoda suuntaviivat toteuttaa ja ylläpi-
tää laadultaan, aikataulultaan ja taloudeltaan hallittuja, terveellisiä, tur-
vallisia rakennuksia, jotka täyttävät kaupungin ilmastotavoitteet. Strate-
gian tulee perustua olemassa olevan rakennuskannan sekä rakennus-
hankkeiden kaavallisten edellytysten, toiminnan mitoittamisen, suunnit-
telun, toteuttamisen sekä ylläpidon nykytilan ja ongelmakohtien analy-
sointiin. Strategian laadinnan yhteydessä toteutusohjelman mittaristoa 
täsmennetään asettamalla mittareille lähtöarvot ja tavoitearvot.

Kaupungin liikkumisohjelma (Khs 3.12.2018) on käynnistynyt ja etenee 
toimialayhteisesti. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluista kootta-
va palvelutarjottimen tuottaminen kahdella Helsingin alueella yhteis-
työssä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa on käynnistynyt. 
Työterveys Helsinki on käynnistänyt liikkumisohjelman mukaisesti yh-
dessä henkilöstöliikunnan kanssa hankkeen tavoitteena arkiliikunta- ak-
tiivisuuden lisääminen.

Liikkumisen osalta strategiamittareissa positiivista kehitystä oli pyörälii-
kenteen määrässä. Negatiivista kehitystä oli varsinaista kuntoliikuntaa 
harrastavien 20-54-v osuudessa. Liikkumisohjelmassa käyttöönotetta-
vat aiempaa tarkemmat todellista liikkumista kuvaavat mittarit tarkenta-
va kuvaa liikkumisen haasteista.

Helsinki biennaalin valmistelua jatketaan sisältöjen ja tuotantojen osalta 
Vallisaareen. Vuonna 2020 ensimmäistä kertaa järjestettävän biennaa-
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liin on valmistauduttu kaupunkiympäristön ja kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan yhteistyönä

Merellinen strategia ja toimintaohjelma on hyväksytty kaupunginhalli-
tuksessa. Merellisten hankkeiden projektointi on käynnissä kaupun-
kiympäristön, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunginkanslian 
yhteistyönä. Vasikkasaaren toteuttajakumppanihaku toteutetaan, ja 
Vallisaareen ja Kuninkaansaareen suunnitellaan kunnallistekniikka. 
Merellisen Helsingin saavutettavuutta parannetaan suunnittelemalla 
uusia vesiliikennereittejä ja uutta toimintamallia koko vesiliikenteen jär-
jestämiseksi. Vesijoukkoliikenteen kehittämisperiaatteet-selvitys on 
valmistunut ja jatkotyönä on selvitelty Kruunuvuorenrannan vesiliiken-
neyhteyden kehittämistä ja Hakaniemi–Ruoholahti –heilurireitin toteu-
tusta. Esitystä vesiliikenteen kokeilusta HSL:n operoimana valmistel-
laan kaupunkiympäristölautakunnalle. Erityyppisten toimintojen mah-
dolliset sijaintipaikat rantavyöhykkeellä kartoitetaan merellisten elinkei-
nojen edistämiseksi ja sisäisen prosessin tehostamiseksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla palvelujen kehittämisen välineeksi 
on otettu käyttöön viime vuonna kehitetyt kaupunkilaisprofiilit. Jokai-
sessa palvelussa kuvataan palvelupolkuja kaupunkilaisprofiileita hyö-
dyntäen. Asiakaskokemuksen arviointiin, parantamiseen ja johtamiseen 
on käytössä yhteinen väline. Asiakaspalautelaitteita on lisätty vuoden 
2018 tasosta ja suositteluindeksin (NPS) käyttöä on laajennettu. Lapsil-
le ja nuorille kehitetyn valtakunnallisen harrastuspassin käyttöönotto 
etenee suunnitellusti vuonna 2019.

Sosiaali- ja terveystoimiala jatkaa palvelujen uudistamista perhekes-
kus-, terveys- ja hyvinvointikeskus- sekä monipuolinen palvelukeskus -
toimintamallien mukaisesti. Kallion perhekeskuksen toiminta käynnistyi 
4.6.2019. Palvelujen tuotantotapoja ja asiakkaan roolia ja osallisuutta 
palveluissa vahvistetaan edelleen. Moniammatillisten, integroitujen, 
omahoitoa lisäävien, jalkautuvien, kotiin ja asiakkaan omaan toimin-
taympäristöön vietävien palvelujen sekä sähköisten palvelujen kehittä-
mistä jatketaan asiakastarpeita vastaaviksi.

Kaupunkiympäristön toimialalla vuosi 2019 on ollut toimialan asiakas-
kokemuksen parantamisen teemavuosi. Muun muassa asiakastyötä 
ohjaavan asiakastyön ajokortin kehittäminen ja Feedbackly-kyselyn pi-
lotti ovat käynnissä. Asiakasmittariston kehittämistyö käynnistetään 
syksyllä osana ydinprosessityöskentelyä. Sähköisiä palvelukanavia ke-
hitetään edelleen.

Palvelukeskusliikelaitoksen vuositeema Päivä päivältä parempaa pal-
velua jalkauttaa osaltaan kaupunkistrategiaa kaikkiin työyhteisöihin liki 
1 500 työntekijän toimintaan teematehtävien ja palvelukävelyn avulla.
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Taloushallintopalveluliikelaitoksessa tavoitteeksi asetettiin ”Uudistuva 
Talpa” ja kaupunkistrategian mukaisesti Talpan henkilöstö on mukana 
palveluiden uudistamisessa.

Kaupungin palveluprosessien parantamiseksi käynnissä on lean-hank-
keiden kokonaisuus. Talvella 2018-19 on leanattu ensimmäistä viiden 
asiakasprosessin kokonaisuutta: varhaiskasvatukseen hakeutuminen, 
koulujen HSL-lippujen digitalisaatio, työnhakuprosessi, terveys- ja hy-
vinvointikeskuksen sujuva asiointi ja ulkoilmatapahtuman järjestämi-
nen. Seuraavat kuusi leanausprosessia ovat käynnistymässä ja kau-
pungin lean-osaamista parannetaan henkilöstön valmennuksin.

Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta

Kaupunkistrategian tavoite investointien rahoittamisesta strategiakau-
della tulorahoituksella siten, ettei lainakanta asukasta kohden kasva, 
on ennusteen 2019 ja myös vuoden 2020 talousarvion mukaan toteu-
tumassa. Tarkastelussa on kuitenkin syytä huomioida, että investointe-
ja rahoitetaan merkittävässä määrin myös aiemmin kertyneillä kassava-
roilla. Vuoden 2019 toiminnan ja investointien rahavirta tulee ennus-
teen mukaan olemaan -122 miljoonaa. Talousarvioehdotuksessa 2020 
toiminnan ja investointien rahavirta on taloussuunnitelmakaudella 
2020-2022 yhteen laskien noin -840 miljoonaa. 

Kaupungin kokonaistoimintamenojen kasvua raamittava kaupunkistra-
tegian tavoite ei vuoden 2019 talousarvion toteutumisennusteen mu-
kaan ole toteutumassa. Ennusteen perusteella kaupungin ulkoiset toi-
mintamenot ovat ylittämässä talousarvion 58 milj. eurolla. Kasvu vuo-
desta 2018 on 5,3%. Strategiatavoitteen mukaisten menojen kasvu 
vuodesta 2018 ennusteeseen 2019 on 6,1 %, mikä on yli kaksinkertai-
nen strategiatavoitteen mukaiseen kasvuun verrattuna. Kaupunginhalli-
tuksen vuoden 2020 talousarvioehdotuksen mukaisten kokonaistoimin-
tamenojen kasvu vuoden 2018 tilinpäätöksestä on 9,6 % kun strategia-
tavoitteen mukainen kasvu olisi 5,6 %. Edellä todetun perusteella on 
ilmeistä, että strategiatavoitteen toteutuminen koko strategiakauden 
tarkastelussa on erittäin haasteellista. Tavoitteeseen pääseminen stra-
tegiakaudella vaatisi erittäin merkittäviä toimintojen tehostamis- ja tuot-
tavuustoimenpiteitä. Valtuusto on edellyttänyt, että keskushallinnolle, 
bruttobudjetoiduille toimialoille ja nettobudjetoiduille yksiköille asete-
taan velvoite selvittää kokonaisvaltaisesti toimintonsa niiden ajanmu-
kaistamiseksi ja mahdollisten sopeutuskohteiden löytämiseksi. 

Kaupungin strategiakauden talouskehityksen osalta erityisen huolestut-
tavaa on se, että toimintamenojen kasvu vuodesta 2018 vuoteen 2020 
ylittää verotulojen kasvun tilanteessa, jossa verotulojen kehitykseen liit-
tyy yleisestä suhdannetilanteesta johtuen huomattavaa epävarmuutta.
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Helsinki vahvistaa ja monipuolistaa edunvalvontaansa

Valtuustokauden alkupuolella on vahvistettu kaupungin edunvalvontaa 
ja näkyvyyttä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Elinkeinojaosto hyväksyi Kansainvälisen toiminnan painopisteet syksyl-
lä 2019 ja niiden mukaisesti kansainvälistä toimintaa kehitetään edel-
leen. Keskeisiä painopisteitä ovat osaamisen ja ymmärryksen kasvat-
taminen, kaupungin tunnettuuden kehittäminen ja Helsingin vaikutta-
vuuden lisääntyminen kansainvälisessä yhteisössä.

Yhteistyö New Yorkin kaupungin kanssa aloitettiin vuonna 2018 ja se 
on tiivistynyt useilla eri osa-alueilla sisältäen kaupunkien YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden paikallisen raportoinnin mallin, joka on laajentu-
nut yli 20 kaupungin maailmalaajuiseksi verkostoksi. Lisäksi New Yor-
kin kanssa on toteutettu kyberturvallisuuteen liittyvä Challenge-kilpailu 
ja digitalisaatioon liittyvää yhteistyötä.

Lontoon kaupungin kanssa yhteistyötä on tehty tiiviisti liittyen digitali-
saatioon ja dataan. Helsinki oli perustajajäsenenä datan eettiseen käyt-
töön liittyvässä kaupunkiverkostossa yhteistyössä mm. Amsterdamin ja 
Barcelonan kanssa. Lisäksi Lontoon kanssa tehdään tulevaisuuden lii-
kenteeseen liittyvää visiotyötä.

Pekingin kaupungin kanssa yhteistyötä on toteutettu mm. talviurheilun 
teemavuoden ympärillä yhteistyössä valtion ja Business Finlandin 
kanssa. Lisäksi Helsinki on Pekingin designviikkojen fokuskaupunki 
vuonna 2020.

Bloomberg -säätiön kanssa on tehty laajapohjaista yhteistyötä vuodes-
ta 2018. Yhteistyö on liittynyt säätiön kansainväliseen kaupunkiverkos-
toon sekä innovaatiotoimintaan, jonka osana kaupungilla toteutettiin In-
novation Track -projekti, jossa haettiin vastausta vanhusten liikkumat-
tomuushaasteeseen. Lisäksi kaupungin johtoa on osallistunut Bloom-
bergin ja Harvardin yliopiston yhdessä toteuttamaan johtajakoulutuk-
seen. Syksyllä 2019 on käynnistetty uusi yhteistyö Bloomberg säätiön 
Partnership for Healthy Cities verkoston kanssa. Toiminnan tavoitteena 
on vaikuttaa ennaltaehkäisevästi tarttumattomien tautien lisääntymi-
seen. Helsinki on valinnut kehittämisteemaksi turvallinen ja aktiivinen 
koulumatkaliikkuminen. Työllä vaikutetaan siihen, että lapset ja nuoret 
liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi ja panostetaan erityisesti ympä-
ristö- ja liikenneolosuhteiden parantamiseen. Hankerahoituksen var-
mistuttua toimenpiteitä pilotoidaan vähintään yhden koulun osalta 
vuonna 2020.

Strategian tavoitteen mukaisesti yhteistyötä C40-verkoston kanssa on 
tiivistetty ja kaupunki on hakenut verkoston jäseneksi.
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Myös kaupungin kansallista edunvalvontaa on kuluvalla valtuustokau-
della vahvistettu ja systematisoitu. Pormestarivetoisesti on perustettu 
suurten kaupunkien verkosto C21 kaupunkien yhteisen edunvalvonnan 
tiivistämiseksi. Suurten kaupunkien välinen yhteistyö on ollut muutoin-
kin systemaattisempaa muun muassa yhteisten hallitusohjelmatavoit-
teiden laatimisen muodossa ja yhteisiä kannanottoja antamalla. Kau-
pungit ovat myös laatineet yhteisen edunvalvontasuunnitelman suh-
teessa uuden hallituksen ohjelmaan. 

Kaupungin sisäisesti edunvalvonnan koordinaatiota on lisätty. Merkittä-
viä edunvalvontakysymyksiä käsitellään viikoittain kaupungin johtoryh-
mässä. Muutakin tiedonvälitystä ja toimintatapojen systematisointia 
edunvalvontakysymyksissä on lisätty kanslian ja toimialojen välillä sekä 
rakennettu uusia kaupunkiyhteisiä koordinoivia elimiä, muun muassa 
suurten infrahankkeiden ja sote-uudistuksen ympärille.  

Helsinki on lisännyt edunvalvontaansa liittyviä tapahtumia. Pormestari-
kunta on tavannut säännöllisesti helsinkiläisiä kansanedustajia ja Hel-
sinki Symposiumista on rakennettu vuosittainen kaupunkipolitiikan yk-
köstapahtuma. Pormestari on vakiinnuttanut useita uusia sidosryhmä-
tapahtumia. 

Kaupungin edunvalvonnan pidemmän aikavälin kehitystyö ja systema-
tisointi on alkanut loppuvuodesta 2019 kaupungin edunvalvontastrate-
gian laadinnalla. 

Kaupunginhallituksen kaupunkistrategiamittaripäätöksessä merkittiin 
tiedoksi seurattavat kansainväliset vertailut. Valtuustoseminaarin ai-
neistoissa olleessa Kansainvälisten kaupunkivertailujen yhteenveto –
raportissa esitettiin Helsingin sijoittumisen kehitys kansainvälisissä ver-
tailuissa.

Toimintaympäristön keskeisiä muutoksia valtuustokauden puolivälissä

Kaupunginvaltuuston seminaarin 13.-14.6.2019 keskusteluissa strate-
gian toteuttamisen ja palvelujen kehittämisen riskeinä nousivat erityi-
sesti esiin henkilöstön saatavuus, pysyvyys ja jaksaminen, tilojen ter-
veellisyys ja turvallisuus, alueellinen eriytymiskehitys sekä lasten ja 
nuorten hyvinvointi.

Loppuvuodesta 2019 erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstön saata-
vuudessa tilanne on kehittynyt kriittiseksi. Kaupunki on perustanut eril-
lisen task force –ryhmän ratkomaan henkilöstön saatavuutta varhais-
kasvatukseen kokonaisvaltaisesti niin kaupungin omin toimin kuin suh-
teessa keskeisiin sidosryhmiin, valtioneuvostoon ja koulutuksenjärjes-
täjiin. 
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Strategiamittareista havaittiin, että negatiivista kehitystä oli henkilöstön 
halukkuudessa suositella työnantajaa ystävälleen. Toisaalta positiivista 
kehitystä oli työyhteisön sosiaalisessa pääomassa.

Henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden parantamiseksi on toteutettu 
palkkakehitysohjelmaa vuosina 2019 ja 2020 sekä kannustettu ja mah-
dollistettu henkilöstön muuta palkitsemista ja omaa ideointia. Palkka-
kehityssuunnitelmassa 2019 huomioitiin erityisesti varhaiskasvatuso-
pettajien ja vuonna 2020 terveyskeskusten eri henkilöstöryhmien saa-
tavuutta. 

Henkilöstön jaksamiseen ja johtamiseen liittyen on kaupungin johto-
ryhmässä käynnistetty johtamisen kehittämisen kokonaisuus ja vuodel-
le 2020 asetetaan tavoitteet strategisen johtamisen ja valmentavan joh-
tamisen parantamiseksi. Myös kaupungin ylimmän johdon johtamisen 
tukea on kehitetty. 

Koulu- ja varhaiskasvatustilojen terveellisyyden turvaamiseksi on käyn-
nissä kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan yhteiset toimenpiteet. Talousarvion investointisuunnitelmassa 
on aikaistettu useita peruskorjaushankkeita ja kiinteistöstrategian laa-
dinta on käynnissä.

Taustatiedot, strategiaan toteutukseen liittyvät päätökset

Kaupunginvaltuusto päätti 27.9.2017 hyväksyessään kaupunkistrate-
gian 2017-2021, että kaupunkistrategia on lähtökohtana valmisteltaes-
sa vuoden 2018 talousarvioehdotusta sekä muita valtuustokauden ta-
lousarvioita ja toimenpiteitä. Samalla valtuusto päätti, että strategian to-
teuttamista arvioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toi-
minnan seurantaa. Valtuustokauden puolivälissä tehdään etenemisen 
tarkastelu.

Kaupunginhallitus päätti 13.10.2017 kaupunkistrategian 2017−2021 
toimeenpanosta. Kaupunginhallitus kehotti lautakuntia ja johtokuntia, 
toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia sekä tytäryhteisöjä

 toteuttamaan kaupunkistrategiaa 2017-2021
 ottamaan kaupunkistrategian linjaukset mahdollisuuksien mukaan 

huomioon jo vuoden 2017 toiminnassa
 ottamaan kaupunkistrategian lähtökohdaksi valmisteltaessa vuoden 

2018 toimintasuunnitelmia ja tulosbudjetteja sekä valtuustokauden 
myöhempiä talousarvioita ja –suunnitelmia.

Lisäksi kaupunginhallitus kehotti kaupunginkansliaa, yhteistyössä toi-
mialojen kanssa, valmistelemaan ehdotus kaupunkistrategian mittarei-
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den ja indikaattoreiden kokonaisuudesta niin, että ehdotusta voidaan 
käsitellä kaupungin toimielimissä helmikuusta 2018 alkaen.

Kaupunginhallituksen hyväksymissä talousarvion laatimisohjeissa vuo-
sille 2019 ja 2020 on kuvattu strategian toteutuksen suunnittelujärjes-
telmä.

Kaupunginhallitus hyväksyi 12.3.2018 osan ja 18.3.2019 kaikki kau-
punkistrategian mittarit. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti keskushallin-
toa ja toimialoja ottamaan mittarit huomioon strategiakauden talousar-
vioiden tavoitteita, toimenpiteitä ja toiminnan mittausta valmisteltaessa. 
Kaupunginhallitus kehotti raportoimaan kehitettävät mittarit osana ta-
louden ja toiminnan seurantaa vuonna 2019.

Mittareita on julkaistu talouden ja toiminnan seurantaraporteissa vuon-
na 2018 ja 2019 sekä talousarvion 2020 valtuuston lähetekeskustelun 
aineistossa. Strategiamittareiden tieto valtuustoseminaarissa oli talou-
den toiminnan seurantaraportista 1/2019. Osa strategiamittareista on 
pitkäjänteisiä ja hitaasti muuttuvia vaikuttavuusmittareita ja osassa tie-
tosisältö päivittyy useita kertoja vuodessa.

Kaupunkiyhteisiä kärkihankkeita esiteltiin kaupunginvaltuustolle semi-
naarissa 31.1.2019. Kärkihankkeiden etenemistä oli puolivälin arvioin-
nissa tarkasteltu kanslian ja toimialojen etenemisraporteissa.

Kaupunkistrategian etenemisen puolivälitarkastelu tehtiin valtuustose-
minaarissa 13.-14.6.2019.

Kaupunkistrategian etenemisen tarkastelun aineistoon valtuustosemi-
naarissa sisältyi

 Kaupunkistrategian toteutuksen yhteenveto
 Strategian toteutuksen keskeisimmät toimenpiteet vuonna 2019 

toimialoilla ja kansliassa (viisi taulukkoa). 
 Kaupunkistrategian puoliväliarvioinnin keskeiset havainnot
 Toimialajohdon ja kanslian johdon esitykset
 Strategiamittarit
 Kansainvälisten kaupunkivertailujen yhteenveto 
 Helsingin tila ja kehitys 2019, toimintaympäristön tilannekatsaus.

Syksyn 2019 aikana strategian toteutus on edennyt edelleen osana ta-
lousarvioprosessia, kun kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen kau-
pungin talousarvioksi vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 
2020 - 2022.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
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Lisätiedot
Sanna-Mari Jäntti, yhteysjohtaja, puhelin: 310 20015

sanna-mari.jantti(a)hel.fi
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkistrategia 2017–2021
2 Strategiamittarit
3 KPMG arvioinnin loppuraportti
4 Hanken, arviointitutkimuksen väliraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 860
Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston matka Alankomaihin Ams-
terdamiin ajalla 18.–20.3.2020

HEL 2019-012373 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen elinkeinojaos-
ton jäsenet tekemään virkamatkan Amsterdamiin, Alankomaihin ajalla 
18.–20.3.2020. 

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enin-
tään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannus-
ten korvauksia koskevan liitteen sekä virkamatkoista annetun ohjeen 
mukaisina.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

jani.moliis(a)hel.fi

Liitteet

1 Alustava ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Virkamatkan aikana tutustutaan muun muassa Amsterdamin kaupungin 
innovaatiopolitiikkaan, startup-ekosysteemiin, maahanmuuttajien ko-
touttamiseen sekä kaupungin markkinointiin, kestävään kehitykseen ja 
sosiaaliseen vastuuseen. Lisäksi tutustutaan paikallisiin elinkeinoelä-
män toimintaa tukeviin organisaatioihin. Matkan alustava ohjelma (liite 
1) toteutetaan 19.–20.3.2020. Matkajärjestely on suunniteltu sellaisek-
si, että osallistujat voivat valintansa mukaan lähteä matkalle myös 
18.3.2020 illalla.
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Matkalle osallistuvat kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenet, ja 
luottamushenkilöitä osallistuu siten enintään yhdeksän. Matkalle osal-
listuvat myös elinkeinojohtaja ja edustajia kaupunginkansliasta. Kau-
pungin henkilöstön matkakustannukset maksetaan asianomaisten yksi-
köiden määrärahoista.

Matka- ja majoituskustannukset ovat noin 1000 euroa osanottajaa koh-
den. Lisäksi tulevat kuljetukset, ateriat paikan päällä, päivärahat ja 
matkatoimiston kustannukset. Ansionmenetykset korvataan luottamus-
henkilöille luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn kau-
punginvaltuuston päätöksen 19.6.2019 § 211 mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätöksen 6.5.2019 § 321 mukaan kaupungin-
hallitus päättää kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupun-
ginhallituksen jaostojen virkamatkoista muualle kuin kotimaahan. Kor-
vausta virkamatkasta aiheutuneista kustannuksista ja päivärahasta 
haetaan kirjallisesti. Hakemukseen liitetään tarvittava kirjallinen selvitys 
virkamatkasta aiheutuneista kustannuksista.

Virkamatkasta aiheutuvat kustannukset sekä mahdolliset luottamus-
henkilöiden ansionmenetyskorvaukset maksetaan talousarvion kohdal-
ta 15001 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupungin-
kanslian käytettäväksi (tulosyksikkö 1000024, projekti 105001000401, 
Virkamatkat, luottamushenkilöt). 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

jani.moliis(a)hel.fi

Liitteet

1 Alustava ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Matkalle lähtijät
Kaupunginkanslia
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§ 861
Helsingin nuorisoneuvoston asettaminen vuosiksi 2020-2021

HEL 2019-012415 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus asetti vuosiksi 2020-2021 Helsingin nuorisoneuvos-
ton, jonka tehtävänä on edistää ja tukea nuorten äänen kuulumista, 
nuorten osallisuutta ja nuorten toiminnan vaikuttavuutta kaupungissa ja 
kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja 
seurannassa.

Helsingin nuorisoneuvostoon kuuluvat seuraavat, vaaleilla valitut henki-
löt.

August Kiattrakoolchai

Inka Karlsson

Nella Salminen

Jimi Joutsio

Kukka Luukanen

Alma Rantalaiho

Verneri Hirn

Iris Kässi

Lana Bulatova

Lauri Pyykkö 

Hugo Dahlberg 

Waleed Ahmed 

Miro Maaranen

Ahmednur Farah

Jenni Ahonen

Jemina Sandell

Kiti Kuortti
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Lumia Pesonen

Niko Partanen

Oona Sainio

Jenny Vu

Sampo Hallivuori

Elo Umukoro

Olivia Sorvari

Victor  Ocampo

Max TalviOja

Aisha Mahmood

Katja Legeza

Joel Helin

Elias Mustamand

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut vastaa nuorisoneu-
voston työn tukemisesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Ruudin toimintavuosi 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Helsingin nuorisoneuvosto on kuntalain 26 §:n edellyttämä nuorten vai-
kuttamistoimielin, jonka kaupunginhallitus asettaa. Helsingin nuoriso-
neuvoston vaaleissa äänioikeus on 13-17 -vuotiailla nuorilla, ja oikeus 
asettua ehdolle nuorilla, jotka ovat täyttäneet 13 vuotta, mutta eivät 18 
vuotta ennen kuin kulloinkin valittavan nuorisoneuvoston toimikausi al-
kaa. Helsingin nuorisoneuvoston jäsenmäärä on 30 jäsentä. Vuosiksi 
2020-2021 asetettavan Helsingin nuorisoneuvoston toimikausi on en-
simmäistä kertaa kaksi vuotta. Kahden vuoden toimikaudella vahviste-
taan nuorten oppimista ja toimijuutta sekä yhtenäistetään Helsingin, 
Espoon ja Vantaan nuorten vaikuttajatoimielinten aikatauluja.

Helsingin nuorisoneuvosto on osa nuorten vaikuttamisjärjestelmää, 
Ruutia, jonka kaupunginhallitus asetti 18.12.2017 kaudeksi 2018-2021. 
Esityslistan liitteenä on kuvaus Ruudin toiminnasta vuonna 2019. 

Nuorisoneuvoston tehtävänä on edistää ja tukea nuorten äänen kuulu-
mista, nuorten osallisuutta ja nuorten toiminnan vaikuttavuutta kaupun-
gissa ja kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, toteuttami-
sessa ja seurannassa. Pormestari ja apulaispormestarit tapaavat nuo-
risoneuvoston jäsenet vähintään kaksi kertaa vuodessa. Apulaispor-
mestari myös toimii yhteyshenkilönä oman lautakuntansa ja nuoriso-
neuvoston välillä. Nuorisoneuvostossa toimii neljä toimialaryhmää, joi-
den koolle kutsumisesta ja työskentelystä vastaa kukin toimialajohtaja. 
Vuonna 2019 nuorisoneuvoston edustajat saivat läsnäolo- ja puheoi-
keuden kaikissa Helsingin lautakunnissa. 

Nuorisoneuvoston vuoden 2019 vaaleissa ehdolle saivat asettua ehdol-
le ja äänestää kaikki vuosina 2002- 2006 syntyneet helsinkiläiset nuo-
ret. Ehdokkaaksi asettui 72 nuorta, mikä on enemmän kuin koskaan 
ennen Helsingin nuorisoneuvoston vaaleissa. Vaalia varten rakenne-
tussa vaalikoneessa ehdokkaat vastasivat kysymyksiin, ja äänestäjät 
saattoivat etsiä sieltä sopivaa ehdokasta. Vaalikoneen etusivu oli yhtei-
nen Helsingin, Espoon ja Vantaan kanssa. Helsingin nuorisoneuvoston 
vaalikoneen sivulla kävi 10 000 vierailijaa, joista vähintään kolmeen ky-
symykseen vastasi 6 055 ja kaikkiin kysymyksiin 3 100 vastaajaa. Eh-
dokkaat nostivat nuorisoneuvoston vaaleissa esiin erityisesti ilmaston-
muutokseen ja ympäristöön koskevia kysymyksiä, tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuusasioita, koulutuskysymyksiä sekä nuorten oikeutta osallistua 
Helsingin kaupungin päätöksentekoon.

Vaalien toteutuksesta vastasi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. Nuori-
sopalvelut järjesti 11.-22.11.2019 välisenä aikana äänestystilaisuuksia 
kouluissa ja oppilaitoksissa. Äänestyksen toteutukseen osallistuivat se-
kä kaupungin että yksityiset koulut ja oppilaitokset. Koululla järjestettiin 
pääsääntöisesti yksi äänestyspäivä. Nuorisotaloilla pystyi äänestämään 
25.-29.11. 2019. Vaaleissa äänestäminen tapahtui digitaalisesti nVotes 
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–sovelluksessa koulun tai oppilaitoksen sähköpostitunnuksilla tai ää-
nestäjälle henkilökohtaisesti luodulla tunnuksella.  

Vaaleissa annettiin yhteensä 9 396 ääntä ja äänestysprosentti oli 35,4 
%. Edellisissä vaaleissa vuonna 2019 ääniä annettiin 9 493 ja äänes-
tysprosentti oli 35,7 %.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Ruudin toimintavuosi 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nuorisoneuvoston jäsenet
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§ 862
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -
ohje

HEL 2019-012513 T 00 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi
Sari Kyllönen, sisäisen tarkastuksen päällikkö, puhelin: 310 36582

sari.kyllonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sisäisen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohje 
(2.12.2019)

2 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohje 
16.10.2015 (Khs 23.11.2015 § 1025)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
Helsingin kaupunkikonsernissa -ohjeen liitteen 1 mukaisesti ja kumota 
samalla 23.11.2015 (§ 1025) antamansa aiemman ohjeen. 

Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa kansliapäällikön tekemään ohjee-
seen vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.1.2019 (§ 29) Helsingin kaupunkikon-
sernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginval-
tuuston päätöksen perusteluissa todettiin, että sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan ohjeeseen tehdään tarvittavat päivitykset vuoden 2019 
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aikana. Lisäksi perusteluissa todettiin, että myös jatkossa kaupungin-
hallitus antaisi ohjeet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttami-
sesta. 

Kuntalain (§ 39) mukaan kunnanhallituksen tulee huolehtia kunnan si-
säisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupungin 
hallintosäännön (8 luku 1 § 7 kohta) mukaan kaupunginhallitus hyväk-
syy kaupunkikonsernin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat 
ohjeet.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa kau-
punkikonsernin toiminnan laillisuus ja vaatimustenmukaisuus. Sisäinen 
valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohjeen tar-
koitus on kuvata tarkemmin sitä, miten sisäistä valvontaa ja riskienhal-
lintaa tulee käytännössä toteuttaa.

Keskeiset muutokset ohjeeseen

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -oh-
jeeseen on päivitetty toimialauudistuksen takia organisaatiotietoja. Li-
säksi keskeisinä muutoksina on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
visio (kappale 2.1), sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kolmen puo-
lustuslinjan malli (luku 4), henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit (kap-
pale 6.4) sekä kaksi liitettä: johtaminen, valvonta ja riskienhallinta päh-
kinänkuoressa sekä toimivan sisäisen valvonnan tunnusmerkkejä. Ko-
konaisuudessaan ohjeen kappaleiden järjestykseen on tullut muutok-
sia. Lisäksi ohjeen luettavuutta on pyritty parantamaan.

Muutokset toteutetaan teknisesti niin, että kaupunginhallitus hyväksyy 
ohjeen uudelleen kokonaisuudessaan ja samalla kumoaa aiemmin 
(23.11.2015) antamansa ohjeen (liite 2).

Ohjeen valmistelu

Kansliapäällikkö on asettanut kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan koordinaatioryhmän, jonka ohjauksessa ohjeen päivi-
tykset on tehty. Koordinaatioryhmän tehtävänä on arvioida sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan tasoa ja kehittämistarpeita Helsingin kau-
punkikonsernissa. Koordinaatioryhmä koostuu kaupunginkanslian, toi-
mialojen, liikelaitosten ja suurimpien tytäryhteisöjen edustajista. Ryh-
män puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö.

Ohjeen käytön edistäminen

Johtavat viranhaltijat huolehtivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
tuloksellisesta toimeenpanosta ja raportoinnista vastuualueillaan. Esi-
henkilöt toteuttavat sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa omilla vastuu-
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alueillaan sekä seuraavat ja arvioivat valvonta- ja riskienhallintatoimen-
piteiden tuloksellisuutta.

Kaupunginkanslia edistää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteu-
tumista viestimällä päivitetystä ohjeesta kaupunkikonsernin sisällä. Oh-
je viedään sekä kaupungin sisäiseen Intraan (Helmi) että tytäryhteisö-
jen Intraan (Tyyne). Lisäksi päivitetystä ohjeesta tiedotetaan sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatioryhmän jäsenten toimesta 
sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutustilaisuuksissa.

Vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeissa (Khs 2.12.2019, s. 37–
38) on todettu keskeiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet ja 
tehtävät. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kaupunkikonsernissa -oh-
jeen ja sen viestinnän on tarkoitus tukea myös talousarvion noudatta-
mista. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi
Sari Kyllönen, sisäisen tarkastuksen päällikkö, puhelin: 310 36582

sari.kyllonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sisäisen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohje 
(2.12.2019)

2 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohje 
16.10.2015 (Khs 23.11.2015 § 1025)

Oheismateriaali

1 Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
perusteet (Kvsto 30.1.2019 § 29)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Toimialat
Liikelaitokset
Kaupunginkanslia
Tarkastusvirasto
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§ 863
Helsingin kaupungin tasa-arvohanke

HEL 2017-005429 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mervi Patosalmi, tutkija, puhelin: 040 5687073

mervi.patosalmi(a)hel.fi
Katja Vilkama, tutkimuspäällikkö, puhelin: 050 4028766

katja.vilkama(a)hel.fi

Liitteet

1 Sukupuolivaikutusten arviointi Helsingin kaupungin palveluissa
2 Sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotointi Helsingin kaupungilla

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tasa-arvohankkeen Sukupuolivai-
kutusten arviointi Helsingin kaupungin palveluissa -tutkimusraportin ja 
Sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotointi Helsingin kaupungilla -tutki-
muskatsauksen sekä arvioinnin ja pilotoinnin tulokset ja suositukset 
huomioitaviksi toiminnan kehittämisessä sekä toimialojen talousarvio-
esitysten ja käyttösuunnitelmien laadinnassa sukupuolitietoista budje-
tointia edistettäessä.

Esittelijän perustelut

Tasa-arvohanke pohjautuu Helsingin kaupunkistrategian linjauksiin su-
kupuolten tasa-arvosta. Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 to-
detaan, että sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa 
kaupungin toiminnassa. Sen edistämiseksi käynnistetään tutkimuspoh-
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jainen hanke, jossa valituille palveluille toteutetaan sukupuolivaikutus-
ten arviointi. Hanke käynnistyi keväällä 2018 ja se koostui kolmesta 
osasta: sukupuolivaikutusten arvioinneista valituille palveluille, vuoden 
2018 talousarvion arvioimisesta sukupuolinäkökulmasta ja sukupuolitie-
toisen budjetoinnin pilotista. 

Käsitellessään 16.5.2018 (§ 109) valtuutettu Veronika Honkasalon aloi-
tetta sukupuolitietoisen budjetoinnin aloittamisesta kaupunginvaltuusto 
edellytti, että vuoden 2018 talousarvio arvioidaan sukupuolinäkökul-
masta tasa-arvotoimikunnan lausunnon suositusten mukaisesti. Tämän 
lisäksi aloitetaan pilotti sukupuolitietoisesta budjetoinnista osana tasa-
arvotoimikunnan asettamispäätöksessä mainittua tasa-arvohanketta 
yhden toimialan yhdessä tai useammassa palvelussa. Näiden pohjalta 
tuodaan kaupunginhallitukselle selvitys vuoden 2019 lopussa, jossa 
kerrotaan arvioinnin ja pilotin tuloksista ja tarkennetaan, mihin jatkotoi-
miin kaupunki ryhtyy sukupuolitietoisen budjetoinnin vakiinnuttamiseksi 
osaksi kaupungin talousarviomenettelyä.

Sukupuolivaikutusten arviointia koskeva tutkimussuunnitelma hyväksyt-
tiin kaupungin johtoryhmässä 11.6.2018. Arvioinnit kohdistettiin toimia-
lajohdon nimeämiin palveluihin: erityinen tuki (kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala), aluesuunnittelupalvelu (kaupunkiympäristön toimiala), 
omaishoidon tuki (sosiaali- ja terveystoimiala) sekä liikunnan seuratuki 
(kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala). Tehtyjen arviointien pohjalta kau-
pungin palveluissa ei todettu merkittäviä rakenteellisia epätasa-arvoisia 
käytäntöjä. Toimialojen käytännöt sukupuolinäkökulman valtavirtaista-
misessa kuitenkin vaihtelevat suuresti. Strategian tavoitteen mukaisen 
tasa-arvon läpileikkaavuuden edistämiseksi on tarpeen kehittää arvioin-
timenetelmiä sekä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen käytäntöjä 
ja osaamista toimialojen lähtökohdista lähtien. Oleellista on myös tie-
don keräämisen kehittäminen ja hyödyntäminen.

Sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotointi käynnistyi osana tasa-arvo-
hanketta syksyllä 2018. Pilotointi toteutettiin kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan liikuntapalveluissa, joihin kuuluvan liikunnan seuratuen suku-
puolivaikutusten arviointi valmistui syksyllä 2018. 

Tasa-arvotoimikunta esitti sukupuolitietoisen budjetoinnin edistämises-
tä tehtyyn valtuustoaloitteeseen liittyvässä lausunnossaan (18.1.2018) 
sukupuolitietoisen budjetoinnin toteuttamiselle vaihtoehtoisia lähesty-
mistapoja, joita hyödynnettiin pilotoinnin toteuttamisessa. Lähestymis-
tapoja täydennettiin suomalaisella ja kansainvälisellä tutkimuskirjalli-
suudella. Näitä menetelmiä sovellettiin kaupunkitasoisten taloussuun-
nittelun prosessien tarkastelussa sekä vuoden 2018 talousarvion ar-
vioimisessa sukupuolinäkökulmasta. Arviointi osoitti, että sukupuolinä-
kökulma ei juurikaan näy talousarviossa. 
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Varsinaisessa sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotoinnissa tarkasteltiin 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä liikuntapalveluiden osalta nykyi-
siä talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyviä toimintatapoja sekä 
budjetin arviointimenetelmiä. Tarkastelun kohteena oli taloussuunnitte-
lun prosessit, erilaiset tavat analysoida budjetin menojen kohdistumis-
ta, toiminnan seurannan indikaattorit, tasa-arvoon suunnatut erityistoi-
met, osallistuva budjetointi, henkilöstöpoliittinen tasa-arvo ja investoin-
tien sukupuolivaikutusten arviointi. 

Tasa-arvohankkeessa tehdyn pilotoinnin ja arviointien tulosten perus-
teella on havaittu erilaisia sukupuolitietoisen budjetoinnin edistämiskei-
noja. Näitä ovat sukupuolinäkökulman kytkeminen toimialojen ja kau-
punkitason tavoitteisiin ja niiden mittareihin, sukupuolten tasa-arvoa 
mittaavan strategiamittarin kehittäminen, tasa-arvosuunnitelmien (pal-
velut ja henkilöstö) tavoitteiden ja toimenpiteiden sisällyttäminen toimia-
lojen ja kanslian tulosbudjetteihin, sukupuolitietoisen budjetoinnin kehit-
täminen kaupunkitasolla, sukupuolinäkökulman integroiminen poikki-
hallinnollisiin koordinaatiorakenteisiin ja strategiahankkeisiin, sukupuo-
livaikutusten arvioinnin kaupunkitasoisen ohjeen laatiminen, sukupuoli-
vaikutusten arviointimenetelmien ja siihen liittyvän tiedonkeruun kehit-
täminen toimialatasolla, tasa-arvotyön nykyistä kattavampi resursointi 
toimialojen ja taloussuunnittelun tueksi sekä sukupuolten tasa-arvonä-
kökulman lisääminen osallistuvan budjetoinnin arviointi- ja kehittelykri-
teereihin.

Tasa-arvohanketta on koordinoinut kaupunginkanslian kaupunkitutki-
mus ja -tilastot -yksikkö. Sukupuolivaikutusten arvioinnit tehtiin yhteis-
työssä kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön, toimialojen palveluista 
vastaavien asiantuntijoiden sekä kanslian tasa-arvoasiantuntijoiden 
kanssa. Sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotti tehtiin yhteistyössä kau-
punkitutkimus ja -tilastot -yksikön, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan lii-
kuntapalveluiden ja talous- ja kehittämisasiantuntijoiden sekä kanslian 
taloussuunnittelijoiden ja tasa-arvoasiantuntijoiden kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mervi Patosalmi, tutkija, puhelin: 040 5687073

mervi.patosalmi(a)hel.fi
Katja Vilkama, tutkimuspäällikkö, puhelin: 050 4028766

katja.vilkama(a)hel.fi

Liitteet

1 Sukupuolivaikutusten arviointi Helsingin kaupungin palveluissa
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2 Sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotointi Helsingin kaupungilla

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 16.05.2018 § 109

HEL 2017-005429 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Veronika Honkasalon aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto edellytti, että vuoden 2018 talousarvio ar-
vioidaan sukupuolinäkökulmasta tasa-arvotoimikunnan lausunnon suo-
situsten mukaisesti. Tämän lisäksi aloitetaan pilotti sukupuolitietoisesta 
budjetoinnista osana tasa-arvotoimikunnan asettamispäätöksessä mai-
nittua tasa-arvohanketta yhden toimialan yhdessä tai useammassa 
palvelussa. Näiden pohjalta tuodaan kaupunginhallitukselle selvitys 
vuoden 2019 lopussa, jossa kerrotaan arvioinnin ja pilotin tuloksista ja 
tarkennetaan, mihin jatkotoimiin kaupunki ryhtyy sukupuolitietoisen 
budjetoinnin vakiinnuttamiseksi osaksi kaupungin talousarviomenette-
lyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 295

HEL 2017-005429 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Veronika Honkasalon 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto edellyttää, että vuoden 2018 talousarvio ar-
vioidaan sukupuolinäkökulmasta tasa-arvotoimikunnan lausunnon suo-
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situsten mukaisesti. Tämän lisäksi aloitetaan pilotti sukupuolitietoisesta 
budjetoinnista osana tasa-arvotoimikunnan asettamispäätöksessä mai-
nittua tasa-arvohanketta yhden toimialan yhdessä tai useammassa 
palvelussa. Näiden pohjalta tuodaan kaupunginhallitukselle selvitys 
vuoden 2019 lopussa, jossa kerrotaan arvioinnin ja pilotin tuloksista ja 
tarkennetaan, mihin jatkotoimiin kaupunki ryhtyy sukupuolitietoisen 
budjetoinnin vakiinnuttamiseksi osaksi kaupungin talousarviomenette-
lyä.

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Lisätään päätösehdotukseen kappaleen kaksi (2) jäl-
keen uusi kappale:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että vuoden 2018 talousarvio arvioi-
daan sukupuolinäkökulmasta tasa-arvotoimikunnan lausunnon suosi-
tusten mukaisesti. Tämän lisäksi aloitetaan pilotti sukupuolitietoisesta 
budjetoinnista osana tasa-arvotoimikunnan asettamispäätöksessä mai-
nittua tasa-arvohanketta yhden toimialan yhdessä tai useammassa 
palvelussa. Näiden pohjalta tuodaan kaupunginhallitukselle selvitys 
vuoden 2019 lopussa, jossa kerrotaan arvioinnin ja pilotin tuloksista ja 
tarkennetaan, mihin jatkotoimiin kaupunki ryhtyy sukupuolitietoisen 
budjetoinnin vakiinnuttamiseksi osaksi kaupungin talousarviomenette-
lyä."

Kannattaja: Marcus Rantala

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettu-
na.

Jaa-äänet: 1
Wille Rydman

Ei-äänet: 12
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Suldaan 
Said Ahmed, Daniel Sazonov, Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Tomi Sevander
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Poissa: 1
Ulla-Marja Urho

Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 1 - 12.

23.04.2018 Pöydälle

20.11.2017 Palautettiin

13.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 48/2019 50 (120)
Kaupunginhallitus

Asia/12
16.12.2019

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

§ 864
Palomiesten virkojen perustaminen pelastuslaitokselle kaupun-
kiympäristön toimialalle

HEL 2019-012693 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti 12 palomiehen virkaa pelastuslaitokselle 
kaupunkiympäristön toimialalle 1.1.2020 alkaen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa. Pelastuslain (379/2011) mukaisten teh-
tävien hoitaminen edellyttää virkasuhdetta. Pelastustehtävissä toimival-
la henkilöllä on oikeus antaa yksilöä tai yhteisöä koskevia kieltoja ja 
käskyjä tai oikeus päästä kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin taikka kajo-
ta toisen omaisuuteen.

Virat käytetään pelastustoiminnan riittävän mitoituksen varmistami-
seen. Pelastuslaitokselle on varattu määrärahat talousarvioon perustet-
taviksi esitettäville viroille.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustu-
vasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai 
ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Pe-
rustettaviksi esitettävien virkojen tehtäväkohtainen palkka on 1 976,39 
euroa ja hoitotason ensihoitotehtävissä 2 492,31 euroa kuukaudessa.
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Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Pelastuslaitos
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 865
Pakilan ala-asteen sekä päiväkoti Havukan väistötilojen hanke-
suunnitelma

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Pakilan ala-asteen ja päiväkoti Havukan 
väistötilan 21.10.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 4 200 brm² ja hankkeen enimmäishinta 60 
kuukauden vuokra-ajalle on enintään 9 000 000 euroa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma_2019-10-21
2 Tilaohjelma ja asemapiirros
3 Pohjapiirrokset 21.10.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tarve

Hankesuunnitelman mukaiset väistötilat tarvitaan Pakilan ala-asteen 
perusparannus- ja laajennushankkeen sekä päiväkoti Havukan korvaa-
van uuden päiväkodin rakentamisen väistötilaksi yhteensä noin 36 
kuukauden ajaksi. Jäljelle jäävä noin 24 kuukauden vuokra-aika on 
suunniteltu toteutettavaksi lähialueen korjaushankkeissa tarvittavaksi 
väistötilaksi yhtenäisenä väistöketjuna. Niiden osalta kustannusten 
kohdistamisesta päätetään tulevien hankkeiden hankepäätösten yhtey-
dessä.

Kaupunginhallitus on 9.12.2019 esittänyt kaupunginvaltuustolle Paki-
lanpuiston allianssin (yläaste, ala-aste, päiväkoti ja nuorisotilat) 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 48/2019 53 (120)
Kaupunginhallitus

Asia/13
16.12.2019

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

20.9.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 13 372 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 52 800 000 euroa heinäkuun 
2019 kustannustasossa. Päätösesitys on tarkoitus käsitellä kaupungin-
valtuuston kokouksessa 15.1.2020. Hankkeen toteuttaminen esitetyllä 
enimmäishinnalla ja aikataululla edellyttää väistötilojen hankintaa siten, 
että väistötilat voidaan ottaa käyttöön kesällä 2020. 

Hankesuunnitelma

Väistötilat toteutetaan Paloheinäntie 40 ja 42 väliselle leikkikenttäkort-
telialueelle (nk. Aulikin puisto) sijoitettavina siirtokelpoisina paviljonkei-
na siten, että vuokraus sisältää kokonaisvastuullisesti väistötilojen 
maarakennus- ja pihatyöt, suunnittelun, liittymät, tilaelementtien asen-
nuksen käyttövalmiiksi sekä alueen ennallistamisen sopimuksen pää-
tyttyä.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman liitteet ovat liittei-
nä 2 ja 3.

Hankkeen valmistelu

Pakilanpuiston allianssin edellyttämien väistötilojen sijaintipaikan kar-
toittaminen alkoi vuoden vaihteessa 2018/2019 hankkeen käynnistyt-
tyä. Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -
palvelukokonaisuus kaavoittajana, rakennukset ja yleiset alueet -palve-
lukokonaisuus operatiivisena toteuttajana sekä kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala tilojen käyttäjänä ovat yhteistyössä kartoittaneet vaih-
toehdot, jotka olisivat aikataulun puitteissa toteutettavissa. Vaihtoehdot 
on tutkittu huolellisesti ottaen huomioon kaikkien edellä mainittujen toi-
mijoiden näkökulmat. 

Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut sekä kaupun-
gin infra-asiantuntijat ovat osallistuneet Paloheinässä Kuusimiehentien 
pohjoispuolella, liikuntapalveluiden käytössä olevaa aluetta koskevan 
vaihtoehdon selvittämiseen. 

Alueen liikennesuunnittelija on vielä erikseen arvioinut sijainnin liiken-
teellisiä vaikutuksia. Aulikin puistoon sijoittumisen vaikutuksia on ar-
vioinut erikseen kaupunkiympäristön toimialan maisema-arkkitehti.

Asukas- ja käyttäjäyhteistyö

Asukaslähtöisyyttä ja käyttäjien osallisuutta toteutetaan koko hankkeen 
ajan. Helmikuussa 2018 järjestettiin mahdollista asemakaavamuutosta 
ennakoinut OAS-tilaisuus ja joulukuussa 2018 tilahankkeen asukasti-
laisuus, jossa asukkailta pyydettiin mielipiteitä palvelujen sijaintivaih-
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toehdoista. Näihin molempiin liittyi Kerro kantasi -verkkokysely. Syksyl-
lä 2018 järjestettiin pedagogisen suunnitelman laatimiseen liittyen käyt-
täjätyöpajoja henkilöstölle, koululaisille ja heidän vanhemmilleen. Tou-
kokuussa 2019 järjestetyssä asukastilaisuudessa esiteltiin alustavat 
ehdotussuunnitelmat. Suunnitelmia on kuluvana vuonna esitelty lisäksi 
Pakilan kyläjuhlassa 8.9., Kekri-juhlassa 26.10. sekä Uutta Pohjois-
Helsinkiä -tilaisuudessa Maunulatalossa 21.11. Naapurustoa tavattiin 
myös paikan päällä Aulikin puistossa 10.10. Hankkeelle on perustettu 
verkkosivu, josta hankkeen etenemistä voi seurata. Lisäksi paikallisiin 
toimijoihin pidetään yhteyttä tiedotteiden sähköpostijakelulla. 

Vaihtoehtoiset sijaintipaikat

Pikkusuonkuja

Vaihtoehtoina sijaintipaikalle olivat Pikkusuonkujan viereiset YU- ja YL -
korttelialueet, joille on vireillä asemakaavamuutos asuinrakentamiselle. 
Alueen läpi kulkevan hulevesiojan vuoksi tilapäisen rakennuksen pe-
rustamiskustannukset ja pihan rakentaminen tulisivat kalliimmiksi kuin 
Aulikin puistossa. Hulevesiojan vuoksi tilapäisen rakennuksen perus-
tamiskustannukset ja pihan rakentaminen arvioitiin suurimmaksi riskik-
si. Hulevesioja täytyisi joko siirtää tai tunneloida. Rakentamista tunne-
loidun ojan päälle ei tukkeutumis- ja tulvimisvaaran sekä sen edellyttä-
män huollon takia suositella. Kustannuksia lisäisivät myös vaatimus jal-
kakäytävän rakentamisesta Pikkusuonkujalle ja jalankulkureitin raken-
tamisesta bussipysäkille. Väistötiloja varten vaadittavia perustamistoi-
menpiteitä, infrasiirtoja ja liikenneturvallisuuden parantamistoimenpitei-
tä ei olisi mahdollista hyödyntää tulevan asemakaavamuutoksen rat-
kaisuissa.

Pakilan yläasteen viereinen kenttä

Valmistelun yhteydessä vaihtoehtona väistötilan sijoittumiselle nousi 
esiin myös niin sanottu HPS:n urheilukenttä, eli Pakilan yläasteen vie-
reinen kenttä. Väistötilan rakentaminen HPS:lle vuokratulle kentälle 
edellyttäisi vuokrasopimuksen purkamista sekä kentälle ja sille raken-
netutulle kuplahallille korvaavan paikan löytämistä. Uusien perustusten 
rakentaminen kuplahallille olisi myös huomattava lisäkustannus. Lisäksi 
Pakilan yläaste tarvitsee HPS:n kenttää ja kuplahallia liikuntatuntien 
käyttöön myös silloin kun ala-aste on väistössä ja erityisesti sitten kun 
päiväkoti on väistössä ja Pakila-areena on vasta rakenteilla. Viereisen 
Kehä I:n melu- ja hiukkasvaikutus kohdistuisi ala-aste- ja päiväkoti-ikäi-
siin lapsiin, jotka ulkoilevat paljon. Ala-asteen ja erityisesti päiväkoti 
Havukan osalta olosuhteet heikentyisivät väistön aikana selvästi nykyti-
lanteeseen verrattuna. Huoltoajosta erillisen, turvallisen kulkuyhteyden 
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rakentaminen käyttäjille olisi myös haaste, koska kenttä ei sijaitse ka-
dun varressa.

Aulikin puisto

Aulikin puiston etuina pidetään sijaintia vilkkaan Pakilantien itäpuolella, 
jonne oppilaaksiottoaluekin painottuu. Tontin vieressä Paloheinäntiellä 
on bussipysäkki ja myös saattoliikenne henkilöautoilla voi kulkea Palo-
heinäntietä pitkin. Kevyelle liikenteelle on tarjolla rauhalliset reitit Kehä 
I:n eteläpuolelta asti. Välituntipiha/leikkipiha korvaa iltaisin, viikonlop-
puisin ja loma-aikoina väistötilan paikalta poistuvan leikkikentän.

Hankeen laajuus ja aikataulu

Hankkeen laajuus on enintään 4 200 brm², 3 700 htm², 3 100 hym².

Väistötilat on tarkoitus toteuttaa siten, että tilat ovat käytettävissä vii-
meistään 1.8.2020. Vuokranmaksu aloitetaan aikaisintaan 1.6.2020.

Vuokrakustannus ja rahoitus

Kokonaisvastuullisen urakan sisältävä pääomavuokra 60 kuukauden 
vuokra-ajalle on enintään 9 milj. euroa. Tilaajan kustannukset n. 0,2 
milj. € sisältyvät enimmäisvuokrahintaan. Arvonlisäveroton pääomitettu 
vuokrasumma 60 kuukauden vuokra-ajalle on yhteensä 6 800 000 eu-
roa.

Väistötilan vuokra rahoitetaan käyttötalousmäärärahoista.

Tilakustannus käyttäjälle

Väistötilasta aiheutuva tilakustannus käyttäjälle sisältyy väistötilaa tar-
vitsevan hankkeen tilakustannusarvioon ja siitä päätetään kyseisen 
hankkeen hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. 

Pakilanpuiston allianssissa väistötiloja tarvitaan noin 36 kuukautta, jolta 
ajalta kokonaisvuokra on enintään noin 5 400 000 euroa eli 150 000 eu-
roa/kk. Ala-asteen koko toiminta siirretään väistötiloihin Halkosuontie 
88:n perusparannuksen ja laajennuksen rakentamisajaksi arviolta 
8/2020–12/2021, yhteensä 17 kk. Sen jälkeen päiväkoti Havukka ja 
ala-asteen 1. ja 2. luokka toimivat väistötiloissa Elontie 35:n uudisra-
kentamisen ajan arviolta 2/2022–7/2023, yhteensä 19 kk. Väistötilan 
vuokrasopimus alkaa aikaisintaan 1.6.2020.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialan rakennuk-
set ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Tilat hankitaan vuokraa-
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malla ja vuokrataan edelleen käyttäjälle. Tilojen toimittaja vastaa ra-
kennuksen rakennusteknisestä kunnosta.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa. Kaupunginhallitus on 18.9.2017 § 865 päättänyt, että kau-
punkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisä-
veroton kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Kun hankeen 
kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhalli-
tuksella. 

Asian johdosta tulleet yhteydenotot

Kaupunginhallitukselle tässä asiassa osoitetut yhteydenotot ovat esi-
tyksen oheismateriaalissa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma_2019-10-21
2 Tilaohjelma ja asemapiirros
3 Pohjapiirrokset 21.10.2019

Oheismateriaali

1 Valitus Aulikin puiston väistötilasta
2 Pakilan väistötilat Aulikinpuisto
3 Pakilan allianssihankkeen väistöä ei tule sijoittaa Aulikin puistoon
4 Pakilan allianssihankkeen väistötilan sijoituspaikka
5 Pakilan allianssihankkeen väistötilaa ei tule sijoittaa Aulikin puistoon
6 Re_ Pakilan allianssihankkeen väistöä ei tule sijoittaa Aulikin puistoon
7 Pelastakaa Aulikin puisto ja rakentakaa väistötilat järkevämpään paik-

kaan
8 Re_ Pakilan allianssihankkeen väistötilaa ei tule sijoittaa Aulikin puis-

toon

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.12.2019 § 837

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Pakilanpuiston allianssin (yläaste, ala-
aste, päiväkoti ja nuorisotilat) 20.9.2019 päivätyn hankesuunnitelman 
siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 13 372 brm² ja rakentamis-
kustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 52 800 000 eu-
roa heinäkuun 2019 kustannustasossa.

Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota siihen, että koulurakennus mahdollistaa tarvittaessa kotiluok-
kien käyttöönoton 3.-6. luokka-asteille ja nuorimmille oppilaille varataan 
turvalliset välituntialueet.

Käsittely

09.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Jarmo Raveala. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota siihen, että koulurakennus mahdollistaa tarvit-
taessa kotiluokkien käyttöönoton 3.-6. luokka-asteille ja nuorimmille 
oppilaille varataan turvalliset välituntialueet.

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen vastaehdotuk-
sen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

02.12.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.11.2019 § 187

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupun-
kiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Paki-
lanpuiston allianssin 20.9.2019 päivätystä hankesuunnitelmasta.

Kaupunkiympäristön toimialan laatiman kustannusarvion mukaan 
hankkeen enimmäishinta on kustannustasossa 7/2019 on arvonlisäve-
rottomana 52 800 000 euroa (3 949 euroa/brm²), kokonaislaajuus on 
13 372 brm². Alustavan arvion mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan nuorisopalvelukokonaisuuden osuus kokonaisvuokrasta on noin 5 
205 euroa/kk eli 62 454 euroa vuodessa. Nuorisotalon tila on noin 25 
hym² toimisto ja 300 hym² yhteiskäyttöisissä tiloissa koulun kanssa.

Lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

19.11.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Eeva Jalovaara. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Eeva Jalovaara, arkkitehti, puhelin: 310 21714

eeva.jalovaara(a)hel.fi
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi
Pirjo Lehtinen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 21689

pirjo.lehtinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 31.10.2019 
§ 102

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Esitys
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A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle, että 21.10.2019 päivätty Pakilan ala-as-
teen ja lpk Havukan väistötilan hankesuunnitelma hyväksytään siten, 
että hankkeen enimmäislaajuus on 4 200 brm² ja hankkeen enimmäis-
hinta 60 kk vuokra-ajalle on enintään 9 000 000 euroa. 

B

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

03.10.2019 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

01.11.2018 Ehdotuksen mukaan

28.06.2018 Ehdotuksen mukaan

25.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Reetta Amper, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38283

reetta.amper(a)hel.fi
Jarmo Raveala, vs. rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.10.2019 § 334

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
20.9.2019 päivätystä Pakilanpuiston allianssi -hanketta koskevasta 
hankesuunnitelmasta ja lausuu lisäksi seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa pääosin hyvin kasvatuksen ja koulutuksen 
toiminnallisia tavoitteita ja hyväksyttyä tarveselvitystä. Oppimistilojen 
suunnittelussa ja tilaratkaisujen yksityiskohtien kehittämisessä tulee 
edelleen työskennellä tiiviisti yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityi-
sesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen sekä valaistukseen tulee kiin-
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nittää huomiota. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivot-
taviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt Pakilanpuiston allians-
si-hankkeen tarveselvityksen 26.3.2019.

Kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö on 
antanut 19.8.2019 hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on liitteenä. 
Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Hankesuunnitelmassa mainittu tavoitekustannusten alentaminen tulee 
suunnitella yhdessä käyttäjätoimialan kanssa niin, että toiminnalliset ja 
laadulliset tavoitteet hankkeessa kyetään säilyttämään.

Käsittely

22.10.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli Tommi Tiittala. Asiantuntija poistui kokouk-
sesta kuulemisensa jälkeen.

Pöydällepanoehdotus:
Vesa Korkkula: Seuraavaan kokoukseen.

Kannattaja: Petra Malin

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Seuraavaan kokoukseen.

Jaa-äänet: 8
Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Pia Kopra, Dani 
Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 2
Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 3
Ted Apter, Abdirahim Husu Hussein, Emma Kari

Äänestyksessä asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 8 – 2 (jäsenten 
nimet). Tyhjää äänesti 3.
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Vesa Korkkula: Jätän eriävän mielipiteen. Olisi pitänyt pöydätä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ilari Suomalainen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86492

ilari.suomalainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö 
30.05.2018 § 20

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Päätös

Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö päättää valita Pakilan palve-
lurakennukset ‑allianssihankkeen neuvottelumenettelyyn seuraavat 
kaksi (2) toteuttajaryhmää:

- NCC Suomi Oy
- SRV Rakennus Oy

Päätöksen perustelut

Ilmoitus EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta julkaistiin Hilmassa 
24.4.2018. Osallistumishakemusten jättämisen määräaika oli 25.5.2018 
klo 13.00. Hankintamenettely on neuvottelumenettely, jossa kaikki so-
veltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajaehdokkaat valitaan mukaan tar-
joajiksi.

Osallistumishakemuksensa toimittivat määräaikaan mennessä seuraa-
vat kaksi (2) tarjoajaehdokasta: NCC Suomi Oy ja SRV Rakennus Oy. 
Molemmat ilmoituksensa jättäneet toteuttajaryhmät täyttävät tarjoa-
jaehdokkailta vaadittavat vähimmäisvaatimukset pakollisten poissulke-
misperusteiden (ESPD-lomake) sekä rahoituksellisen ja taloudellisen ti-
lanteen osalta. Molemmat toteuttajaryhmät täyttävät myös hankintail-
moituksessa esitetyt referenssikohteiden vähimmäisvaatimukset. 

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on kokouksessaan 25.1.2018 
(§ 12) päättänyt hyväksyä, että rakennetun omaisuuden hallintapalvelu 
toteuttaa Pakilan palvelurakennusten kehittämishankkeen projektial-
lianssina. Päätöksen yhteydessä todettiin, että päätöksen neuvottelu-
menettelyyn kutsuttavien suunnitteluryhmien valinnasta tekee rakenne-
tun omaisuuden hallintapäällikkö.
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Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palveluko-
konaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun omaisuuden 
hallintapäällikkö 10.04.2018 § 10

Lisätiedot
Reetta Amper, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38283

reetta.amper(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 09.02.2018 § 
4

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Päätös

Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö päätti tilata allianssihankinnan suun-
nittelun ja kilpailuttamisen suorahankintana

Päätöksen perustelut

Allianssi on uutena toteutusmuotona kaupungin strategian tavoitteiden 
mukainen. Allianssikonsultoinnista ei ole puitesopimusta. Vison Oy on 
antanut 1.2.2018 kattohintaisen tarjouksen, joka käsittää allianssin 
suunnittelu- ja toteutusosapuolten kilpailuttamisen. Vison Oy:llä on 
poikkeuksellisen laajat referenssit allianssihankkeiden suunnittelusta ja 
kilpailuttamisesta.

Lisätiedot
Reetta Amper, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38283

reetta.amper(a)hel.fi
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§ 866
Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- 
ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

HEL 2019-011058 T 11 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
2 Kajuuttaluoto lainhuutotodistukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle, että se perustaa Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueen 
sekä vahvistaa alueen hoito ja käyttösuunnitelman.

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Suojelun perusteet

Kajuuttaluodot on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 
alueista. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan perustamalla 
luonnonsuojelualueita.

Kajuuttaluodot täyttää luonnonsuojelulain edellyttämät luonnonsuoje-
lualueen perustamisen yleiset edellytykset. Kajuuttaluodot on linnustol-
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lisesti arvokas alue, jonka suojelutason säilyttämistä luonnonsuojelua-
lueen perustaminen parantaa.

Suojelun tarkoitus

Luonnonsuojelualueen tarkoituksena on säilyttää luotojen monipuolinen 
pesimälinnusto. Rauhoitusmääräysten avulla voidaan estää liiallinen 
ihmisen linnustolle aiheuttama häiriö.

Alueen sijainti ja rajaus

Kajuuttaluodot on laajan karikon ympäröimä luotokaksikko Skatannie-
men edustalla. Suunniteltu luonnonsuojelualue sisältää luodot, 25 met-
rin levyiset vyöhykkeet niitä ympäröivällä vesialueella sekä vyöhykkeitä 
yhdistävän kannaksen. Suojeluun esitettävän alueen pinta-ala on 3,14 
ha.

Kiinteistötiedot ja omistus

Helsingin kaupunki omistaa perustettavan luonnonsuojelualueen. Alue 
sijaitsee seuraavilla kiinteistöillä:

 091-435-0878-0004, Yhteiset saaret
 091-412-0003-0001, Östra Rönnskär

Kaavatiedot

Kajuuttaluotojen alue kuuluu Itäisen saariston asemakaavan. Kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 19.6.2019 § 218. Kaavan hyväk-
symispäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Valitukset eivät koh-
distu Kajuuttaluotojen kaavamerkintöihin. Luodot on merkitty ehdotuk-
seen luonnonsuojelualueeksi, jolla ei saa suorittaa ennen luonnonsuo-
jelualueen perustamista sen luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä (SL-
1). 

Luonnon yleispiirteet ja luontoarvot

Kajuuttaluotojen rannat ovat kivikkoisia, kallioisia ja somerikkoisia. Niil-
lä on myös kivikkoista rantaniittyä.

Kajuuttaluodot kuuluu Helsingin parhaisiin saaristolinnustoalueisiin. 
Pääosa pesijöistä on itäisellä luodolla, mutta 2000-luvun edetessä pesi-
jöitä on ollut yhä enemmän myös läntisellä luodolla. Luodon kalalok-
kiyhdyskunta on Helsingin saariston suurimpia (vuonna 2013 noin 120, 
2019 noin 40 paria). Kajuuttaluodoilla pesii myös lapintiirayhdyskunta 
(vuonna 2019 sata paria). Erittäin uhanalaisen (EN) haahkan pesivien 
parien määrä on merkittävä: 13–33 paria vuosina 2015–2019. EN tuk-
kasotka on pesinyt luodoilla useina vuosina noin kymmenen parin voi-
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min. Vähälukuisina luodoilla ovat epäsäännöllisesti pesineet räyskä, 
EN karikukko ja tylli.

Rauhoitus määräykset

1. Alueella on kielletty:

 maa-ainesten, kivien tai kaivoskivennäisten ottaminen, maa- ja kal-
lioperän vahingoittaminen ja muuttaminen

 rakennuksien, rakennelmien, teiden tai polkujen rakentaminen
 sienien, puiden, pensaiden, tai muiden kasvien tai niiden osien ot-

taminen tai vahingoittaminen
 luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappa-

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

 muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, 
maisemaan tai eliölajien säilymiseen

2. Liikkumisrajoitukset

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi alueella on kielletty maihin-
nousu ja liikkuminen 25 metriä lähempänä luotoa lintujen pesimäaikana 
1.4.–15.8.

3. Edellisistä yleismääräyksistä poiketen alueella on sallittu:

 kalastaminen 16.8.–31.3. välisenä aikana
 haitallisten vieraskasvilajien poistaminen
 haitallisten pienpetojen laillinen pyynti
 tekopesien ja muiden lintujen pesintää edistävien rakenteiden ra-

kentaminen
 muut hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset toimenpiteet

4. Poikkeaminen rauhoitusmääräyksistä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myön-
tää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyk-
sistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on 
tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.

Esittelijän perustelut

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

Valmistelu
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Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut 
luonnonsuojelualueen perustamisesityksen ja laatinut alueelle hoito- ja 
käyttösuunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty tarpeelliset toimenpi-
teet luonnonympäristön hoitamiseksi. Uudenmaan ELY-keskus hyväk-
syy hoito- ja käyttösuunnitelman luonnonsuojelualueen perustamisen 
yhteydessä.

Suojeluesityksessä käytetyt lintutiedot ovat peräisin Matti Luostarisen 
pesimälinnuston laskenta-aineistosta.

Kajuuttaluodoilla ei toimi erityisesti aluetta hyödyntäviä elinkeinonhar-
joittajia eikä järjestäytyneitä käyttäjäryhmiä, minkä vuoksi luonnonsuo-
jelualueen perustamisesityksestä ei ole pyydetty lausuntoja eikä järjes-
tetty muuta osallistamista. Luotoja ympäröivä karikko rajoittaa ulkoilu-
käyttöä.

Lopuksi

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esi-
tyksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
2 Kajuuttaluoto lainhuutotodistukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 07.11.2019 § 219
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HEL 2019-011058 T 11 01 04

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto esitti kaupun-
ginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan ELY-keskukselle Helsingin Ka-
juuttaluotojen luonnonsuojelualueen perustamista sekä alueen hoito- ja 
käyttösuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Jere Salminen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 310 21549

jere.salminen(a)hel.fi
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§ 867
Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Pormestarinluotojen luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä 
hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

HEL 2019-010714 T 11 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Pormestarinluotojen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
2 Pormestarinluodot lainhuutotodistus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle, että se perustaa Pormestarinluotojen luonnonsuojelua-
lueen sekä vahvistaa alueen hoito- ja käyttösuunnitelman.

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Suojelun perusteet

Pormestarinluodot on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–
2024 alue. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan perustamal-
la luonnonsuojelualueita.

Alue täyttää luonnonsuojelulain edellyttämät luonnonsuojelualueen pe-
rustamisen yleiset edellytykset.   Se on linnustollisesti arvokas kohde, 
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jonka suojelutason säilyttämistä luonnonsuojelualueen perustaminen 
parantaa.

Rauhoituksen tarkoitus

Luonnonsuojelualueen tarkoituksena on säilyttää luotojen monipuolinen 
pesimälinnusto. Rauhoitusmääräysten avulla voidaan estää liiallinen 
ihmisen linnustolle aiheuttama häiriö.

Alueen sijainti ja rajaus

Pormestarinluodot koostuvat Suomenlinnan pohjoispuolella sijaitsevista 
viidestä pienestä luodosta, joista neljä itäisintä kuuluu Helsingin kau-
pungille. Suojelua esitetään vain Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan 
kuuluville, kaupungin omistamille luodoille.

Suunniteltu luonnonsuojelualue sisältää kaupungin omistamat Pormes-
tarinluodot ja sitä ympäröivän vesialueen 25 metrin leveydeltä. Suoje-
luun esitettävän alueen pinta-ala on 1,99 ha.

Kiinteistön tiedot ja omistus

Perustettava luonnonsuojelualue sijaitsee kiinteistöllä 091-432-0001-
0026, Töölö. Helsingin kaupunki omistaa kiinteistön.

Kaavatiedot

Luodoilla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Ne ovat Suomenlinnan 
asemakaavaluonnoksessa (2009) virkistysaluetta (V), vesialue on tär-
keää linnustoaluetta.

Pormestarinluodot kuuluvat yleiskaavan Kaupunkiluonto-teemakartas-
sa suojeltaviksi tarkoitettuihin alueisiin. Virkistys- ja viherverkosto -tee-
makartassa ne kuuluvat vihersormiin ja laajoihin viheralueisiin.

Luonnon yleispiirteet ja luontoarvot

Suojeltavat luodot ovat lakiosistaan silokallioisia, rannat lisäksi paikoin 
heinikkoisia, kivikkoisia tai rantaniityn luonnehtimia. Harvakseltaan ta-
vataan matalaa puustoa. Merkittävä osa luodoista jää veden alle kor-
kean merenpinnan vallitessa.

Pesimälinnusto on kaikilla luodoilla monipuolinen. Kohde on erityisen 
tärkeä erittäin uhanalaisen (EN) selkälokin pesimäalueena. Selkälokke-
ja on laskettu vuosittain luodoilta kymmenkunta paria. Muita runsaita la-
jeja ovat erittäin uhanalainen (EN) haahka (viime vuosina noin 20–25 
paria), kala- ja lapintiira (maksimissaan noin kymmenen paria) sekä 
valkoposkihanhi (noin kymmenestä 25:een paria). Vähälukuisiin pesi-
mälintuihin kuuluvat mm. kyhmyjoutsen, valkoposkihanhi, vaarantunut 
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(VU) merilokki, meriharakka ja kivitasku. Räyskä on pesinyt Pormesta-
rinluodoilla useana vuonna 2000-luvun puolella. Luvut sisältävät vain 
kaupungin omistaman osuuden pesinnät.

Ehdotus rauhoitusmääräyksiksi

1. Alueella on kielletty:

 maa-ainesten, kivien tai kaivoskivennäisten ottaminen, maa- ja kal-
lioperän vahingoittaminen ja muuttaminen

 rakennuksien, rakennelmien, teiden tai polkujen rakentaminen
 sienien, puiden, pensaiden tai muiden kasvien tai niiden osien ot-

taminen tai vahingoittaminen
 luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappa-

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

 muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, 
maisemaan tai eliölajien säilymiseen

2. Liikkumisrajoitukset:

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi alueella on kielletty maihin-
nousu ja liikkuminen 25 metriä lähempänä luotoa lintujen pesimäaikana 
1.4.–15.8.

3. Edellisistä yleismääräyksistä poiketen alueella on sallittu:

 kalastaminen 16.8.–31.3. välisenä aikana
 haitallisten vieraskasvilajien poistaminen
 haitallisten pienpetojen laillinen pyynti
 tekopesien ja muiden lintujen pesintää edistävien rakenteiden ra-

kentaminen
 muut hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset toimenpiteet

4. Poikkeaminen rauhoitusmääräyksistä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myön-
tää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyk-
sistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on 
tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.

Esittelijän perustelut

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

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut 
luonnonsuojelualueen perustamisesityksen ja laatinut alueelle hoito- ja 
käyttösuunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty tarpeelliset toimenpi-
teet luonnonympäristön hoitamiseksi. Uudenmaan ELY-keskus hyväk-
syy hoito- ja käyttösuunnitelman luonnonsuojelualueen perustamisen 
yhteydessä.

Suojeluesityksessä käytetyt lintutiedot ovat peräisin Matti Luostarisen 
pesimälinnuston laskenta-aineistosta.

Pormestarinluodoilla ei toimi erityisesti aluetta hyödyntäviä elinkeinon-
harjoittajia eikä järjestäytyneitä käyttäjäryhmiä, minkä vuoksi luonnon-
suojelualueen perustamisesityksestä ei ole pyydetty lausuntoja eikä jär-
jestetty muuta erillistä osallistamista. Luotoja käytetään mahdollisesti 
ulkoiluun ja kalastukseen. Alueella on merkitystä myös lintujen tarkkai-
lu- ja seurantakohteena.

Lopuksi

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esi-
tyksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Pormestarinluotojen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
2 Pormestarinluodot lainhuutotodistus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-keskus (Ym-
päristö ja luonnonvarat)

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi
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Uudenmaan ELY-keskus (Ympäristö ja luonnonvarat)

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 07.11.2019 § 218

HEL 2019-010714 T 11 01 04

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto esitti kaupun-
ginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan ELY-keskukselle Helsingin 
Pormestarinluotojen luonnonsuojelualueen perustamista sekä alueen 
hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Jere Salminen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 310 21549

jere.salminen(a)hel.fi
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§ 868
Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Morsianluodon luonnonsuojelualueen perustamiseksi  sekä hoito- 
ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

HEL 2019-011244 T 11 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Morsianluodon luonnonsuojelualueen_hoito- ja käyttösuunnitelma
2 Morsianluoto lainhuutotodistukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle, että se perustaa Morsianluodon luonnonsuojelualueen 
sekä vahvistaa alueen hoito- ja käyttösuunnitelman.

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Suojelun perusteet

Morsianluoto on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 
alueista. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan perustamalla 
luonnonsuojelualueita.

Luoto täyttää luonnonsuojelulain edellyttämät luonnonsuojelualueen 
perustamisen yleiset edellytykset.  Alueella pesii säännöllisesti uhana-
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laisia lintulajeja, joiden suojelutason säilyttämistä luonnonsuojelualueen 
perustaminen parantaa.

Suojelun tarkoitus

Luonnonsuojelualueen tarkoituksena on säilyttää luodon monipuolinen 
pesimälinnusto. Rauhoitusmääräysten avulla voidaan estää liiallinen 
ihmisen linnustolle aiheuttama häiriö.

Alueen sijainti ja rajaus

Morsianluoto sijaitsee Seurasaaren ja Lehtisaaren välissä, noin 400 
metrin päässä Seurasaaresta. Suunniteltu luonnonsuojelualue sisältää 
Morsianluodon ja sitä ympäröivän vesialueen 25 metrin leveydeltä kau-
pungin omistamien kiinteistöjen puolelta. Suojeluun esitettävän alueen 
pinta-ala on 0,90 ha. Alueen rajaus ilmenee hoito- ja käyttösuunnitel-
masta.

Kiinteistötiedot ja omistus

Morsianluoto on suurimmaksi osaksi Helsingin kaupungin omistukses-
sa. Luotoon kuuluu pieni osuus pääasiassa vesialueesta koostuvista 
Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien sekä osakaskunnan omista-
mista kiinteistöistä. Suojeluesitys koskee vain kaupungin omistamaa 
osuutta luodosta ja ympäröivästä vesialueesta.

Perustettava luonnonsuojelualue sijaitsee seuraavilla kiinteistöillä:

 091-414-0001-0144, Svartholmen-Hästholmen
 091-420-0001-1172, Munkkiniemi
 091-437-0001-0014, Vähä-Meilahti

Kaavatiedot

Morsianluodolla ei ole voimassa eikä valmisteilla asemakaavaa. Kohde 
on rajattu yleiskaavan Kaupunkiluonto-teemakarttaan luonnonsuojelua-
lueet ja luonnonsuojelulain rauhoitetut luontotyypit -merkinnällä sekä 
Virkistys- ja viherverkosto -teemakarttaan vihersormet ja laajat vihera-
lueet -merkinnällä.

Luonnon erityispiirteet ja luontoarvot

Morsianluoto on matalahko kallioluoto Lehtisaaren ja Seurasaaren vä-
lissä. Luodon lakialueella on laajalti ketomaista kasvillisuutta ja muuta-
mia puuntamia. Etelärannalla kasvaa ruovikkoa. 

Paikka on pesivien lokkien ja tiirojen suosiossa. Lintujen määrä on luo-
don kokoon nähden hyvin huomattava. Luodon näkyvin laji on vaaran-
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tunut (VU) naurulokki, jonka pesimäyhdyskunta on ollut Helsingin suu-
rimpia. Parimäärä oli 2010 -luvun alkupuolella noin 600–750 paria, 
vuonna 2019 noin 50. Lintudirektiivin lajeja, kalatiiroja ja lapintiiroja on 
pesinyt Morsianluodolla 30–60 paria. Muita säännöllisiä pesimälajeja 
ovat erittäin uhanalainen (EN) tukkasotka, valkoposkihanhi, kanadan-
hanhi, sinisorsa, kalalokki, meriharakka, VU harmaalokki ja silmälläpi-
dettävä (NT) västäräkki.

Rauhoitusmääräykset

1. Alueella on kielletty:

 maa-ainesten, kivien tai kaivoskivennäisten ottaminen, maa- ja kal-
lioperän vahingoittaminen ja muuttaminen

 rakennuksien, rakennelmien, teiden tai polkujen rakentaminen
 sienien, puiden, pensaiden, tai muiden kasvien tai niiden osien ot-

taminen tai vahingoittaminen
 luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappa-

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

 muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, 
maisemaan tai eliölajien säilymiseen

2. Liikkumisrajoitukset:

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi alueella on kielletty maihin-
nousu ja liikkuminen 25 metriä lähempänä luotoa lintujen pesimäaikana 
1.4.–15.8.

3. Edellisistä yleismääräyksistä poiketen alueella on sallittu:

 kalastaminen 16.8.–31.3. välisenä aikana
 haitallisten vieraskasvilajien poistaminen 16.8.–31.3. välisenä aika-

na 
 muut hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset toimenpiteet

4. Poikkeaminen rauhoitusmääräyksistä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myön-
tää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyk-
sistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on 
tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.

Esittelijän perustelut

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

Valmistelu

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut 
luonnonsuojelualueen perustamisesityksen ja laatinut alueelle hoito- ja 
käyttösuunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty tarpeelliset toimenpi-
teet luonnonympäristön hoitamiseksi. Uudenmaan ELY-keskus hyväk-
syy hoito- ja käyttösuunnitelman luonnonsuojelualueen perustamisen 
yhteydessä.

Alueella ei toimi erityisesti aluetta hyödyntäviä elinkeinonharjoittajia ei-
kä järjestäytyneitä käyttäjäryhmiä, minkä vuoksi luonnonsuojelualueen 
perustamisesityksestä ei ole pyydetty lausuntoja eikä järjestetty muuta 
osallistamista. Luotoa käytetään ulkoiluun ja kalastukseen. Paikalla on 
merkitystä myös lintujen tarkkailu- ja seurantakohteena.

Lopuksi

Esitys on kaupunkiympäristö lautakunnan ympäristö- ja lupajaoston 
esityksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Morsianluodon luonnonsuojelualueen_hoito- ja käyttösuunnitelma
2 Morsianluoto lainhuutotodistukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria
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Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 21.11.2019 § 236

HEL 2019-011244 T 11 01 04

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto esitti kaupun-
ginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan ELY-keskukselle Helsingin 
Morsianluodon luonnonsuojelualueen perustamista sekä alueen hoito- 
ja käyttösuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijä
vs. yksikön päällikkö
Jari-Pekka Pääkkönen

Lisätiedot
Jere Salminen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 310 21549

jere.salminen(a)hel.fi
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§ 869
Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Madeluodon luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja 
käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

HEL 2019-010712 T 11 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Madeluodon luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
2 Madeluoto lainhuutotodistus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle, että se perustaa Madeluodon luonnonsuojelualueen se-
kä vahvistaa alueen hoito- ja käyttösuunnitelman.

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Suojelun perusteet

Madeluoto on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 
alueista. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan perustamalla 
luonnonsuojelualueita.

Luoto täyttää luonnonsuojelulain edellyttämät luonnonsuojelualueen 
perustamisen yleiset edellytykset. Se on linnustollisesti arvokas kohde, 
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jonka suojelutason säilyttämistä luonnonsuojelualueen perustaminen 
parantaa.

Suojelun tarkoitus

Luonnonsuojelualueen tarkoituksena on säilyttää luodon pesimälinnus-
to, erityisesti uhanalaisen naurulokin yhdyskunta. Rauhoitusmääräys-
ten avulla voidaan estää liiallinen ihmisen linnustolle aiheuttama häiriö.

Alueen sijainti ja rajaus

Madeluoto sijaitsee Laajalahdella, Espoon ja Helsingin rajalla. Osa luo-
dosta kuuluu Espooseen. Espooseen kuuluva osuus on perustettu 
luonnonsuojelualueeksi ja kuuluu Natura 2000 -alueeseen Laajalahden 
lintuvesi.

Suunniteltu luonnonsuojelualue käsittää Madeluodon ja sitä ympäröi-
vän vesialueen 25 metrin leveydeltä Helsingin puolelta. Suojeluun esi-
tettävän alueen pinta-ala on 0,13 ha.

Kiinteistötiedot ja omistus

Perustettava luonnonsuojelualue sijaitsee kiinteistöillä 091-420-0001-
1172, Munkkiniemi. Helsingin kaupunki omistaa kiinteistön.

Kaavatiedot

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Se ei erotu yleiskaavan 
Kaupunkiluonto-teemakartassa eikä Virkistys- ja viherverkosto -teema-
kartassa erillisellä merkinnällä ympäröivästä vesialueesta.

Luonnon yleispiirteet ja luontoarvot

Luotoa peittää erityisesti länsiosastaan tiheä ruovikko. Muuten saari on 
kivikkoinen. Kasvillisuudessa ei ole muita tunnusomaisia piirteitä.

Luodolla on pesinyt usean sadan parin suuruinen, vaarantuneen (VU) 
naurulokin yhdyskunta, lisäksi joitakin kalalokkeja ja vesilintuja. Vuo-
desta 2016 naurulokit ovat pesineet luodolla epäsäännöllisesti tai joi-
nain vuosina eivät ole pesineet siellä lainkaan. Siellä ei ole tapahtunut 
elinympäristön muutoksia, jotka selittäisivät niiden vähenemisen. Suo-
jelun myötä naurulokilla on paremmat mahdollisuudet yhdyskunnan pe-
rustamiseen Madeluodolle.

Rauhoitusmääräykset

1. Alueella on kielletty:
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 maa-ainesten, kivien tai kaivoskivennäisten ottaminen, maa- ja kal-
lioperän vahingoittaminen ja muuttaminen

 rakennuksien, rakennelmien, teiden tai polkujen rakentaminen
 sienien, puiden, pensaiden, tai muiden kasvien tai niiden osien ot-

taminen tai vahingoittaminen
 luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappa-

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

 muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, 
maisemaan tai eliölajien säilymiseen

2. Liikkumisrajoitukset:

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi alueella on kielletty maihin-
nousu ja liikkuminen 25 metriä lähempänä luotoa lintujen pesimäaikana 
1.4.–15.8. 

3. Edellisistä yleismääräyksistä poiketen alueella on sallittu:

 kalastaminen 16.8.–31.3. välisenä aikana
 haitallisten vieraskasvilajien poistaminen
 haitallisten pienpetojen laillinen pyynti
 tekopesien ja muiden lintujen pesintää edistävien rakenteiden ra-

kentaminen
 muut hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset toimenpiteet

4. Poikkeaminen rauhoitusmääräyksistä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myön-
tää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyk-
sistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on 
tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.

Esittelijän perustelut

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

Valmistelu

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut 
luonnonsuojelualueen perustamisesityksen ja laatinut alueelle hoito- ja 
käyttösuunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty tarpeelliset toimenpi-
teet luonnonympäristön hoitamiseksi. Uudenmaan ELY-keskus hyväk-
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syy hoito- ja käyttösuunnitelman luonnonsuojelualueen perustamisen 
yhteydessä.

Suojeluesityksessä käytetyt lintutiedot ovat peräisin Matti Luostarisen 
pesimälinnuston laskenta-aineistosta.

Madeluodolla ei toimi erityisesti aluetta hyödyntäviä elinkeinonharjoitta-
jia eikä järjestäytyneitä käyttäjäryhmiä, minkä vuoksi luonnonsuojelua-
lueen perustamisesityksestä ei ole pyydetty lausuntoja eikä järjestetty 
muuta osallistamista. Luotoa käytetään mahdollisesti ulkoiluun ja kalas-
tukseen. Paikalla on merkitystä myös lintujen tarkkailu- ja seurantakoh-
teena yhdessä Espoon puoleisen osuuden ja läheisen luodon, Tarvog-
rundetin kanssa.

Lopuksi

Esitys on kaupunkiympäristö lautakunnan ympäristö- ja lupajaoston 
esityksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Madeluodon luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
2 Madeluoto lainhuutotodistus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 07.11.2019 § 217

HEL 2019-010712 T 11 01 04
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Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto esitti kaupun-
ginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan ELY-keskukselle Helsingin Ma-
deluodon luonnonsuojelualueen perustamista sekä alueen hoito- ja 
käyttösuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Jere Salminen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 310 21549

jere.salminen(a)hel.fi
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§ 870
Valtuutettu Otto Meren aloite äänestysluettelojaon muuttamisesta

HEL 2019-005583 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi valtuutetun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Otto Meren aloite äänestysluettelojaon muuttamiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Otto Meri ja 12 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että käytössä oleva äänestysluetteloiden jakaminen äänestäjän suku-
nimen mukaisesti ryhmiin A–K ja L–Ö muutetaan jaoksi ryhmiin A–L ja 
M–Ö. 

Oikeusministeriö huolehtii vaaliluetteloiden tulostamisesta äänioikeus-
tietojärjestelmästä ja niiden toimittamisesta keskusvaalilautakunnille. 
Vaaliluettelot on ositettu kirjaimin A–K ja L–Ö. Helsingin kaupungin 
keskusvaalilautakunta on tiedostanut aloitteessa mainitun ongelman ja 
esittänyt oikeusministeriölle, että ositus tehtäisiin kirjaimin A–L ja M–Ö. 
Asia otettiin viimeksi esille kuluvan vuoden lokakuussa oikeusministe-
riön järjestämässä vaalitietojärjestelmän kehittämistä koskevassa kes-
kustelutilaisuudessa. Ministeriö otti asiakseen selvittää asiaa ja harkita 
voisiko jakoa muuttaa tai osittaa vaaliluetteloa aina jokaisen kirjaimen 
jälkeen, jolloin joka kirjaimen jälkeen tulisi tyhjä väli. Helsingin kaupun-
gin keskusvaalilautakunta pyrkii vaikuttamaan asian käsittelyyn siten, 
että seuraavissa vaaleissa olisi mahdollista jakaa luettelo aloitteessa 
esitetyin tavoin.
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Vuoden 2017 kuntavaaleista lähtien vaaliluettelo on tulostettu A4-koon 
irtopapereille paperin molemmin puolin, jolloin luettelon osittaminen su-
kunimen alkukirjaimen mukaisesti ei onnistu. On epätodennäköistä, et-
tä sukunimen alkukirjain vaihtuu sivun vaihtuessa. Ennen vuotta 2017 
tulostus tapahtui ketjulomakkeelle, jolloin luettelon on voinut katkaista 
mistä kohdasta tahansa. Oikeusministeriön mukaan muutos johtui siitä, 
ettei Suomessa ole enää painotaloa, joka pystyisi tulostamaan vaali-
luettelot ketjulomakkeelle. 

Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunta on ehdottanut oikeusminis-
teriölle vuoden 2017 vaaleista lähtien, että vaaliluettelot ositettaisiin 
jaolla A–L ja M–Ö. Oikeusministeriön mukaan sukunimien jakautumi-
nen on erilaista eri kunnissa ja kaikkia palvelevaa ositusta on hankala 
löytää. Suurelle osalle kunnista jako A–K ja L–Ö on hyvä. 

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa aloitteeseen, jonka 
on allekirjoittanut alle 15 valtuutettua. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Otto Meren aloite äänestysluettelojaon muuttamiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 871
Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi yhteistyösopimusmal-
lin soveltamisesta Tapahtumien Tiekartta -työssä kaupunkikulttuuri-
tapahtumien turvaamiseksi

HEL 2019-002705 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
27.2.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 27.2.2019  valtuutettu Petrus Pennasen aloitetta suosit-
tujen, osallistavien ja yhteisöllisten tapahtumien järjestämisestä kau-
pungin rahoitukselle kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla valtuutettu 
Petrus Pennasen toivomusponnen, jossa esitetään selvitettäväksi 
mahdollisuutta soveltaa Tapahtumien tiekartta-työn yhteydessä yhteis-
työsopimusmallia suosittujen, yhteisöllisten kaupunkikulttuuritapahtu-
mien jatkuvuuden turvaamiseksi.

Kaupungin rooli tapahtumien järjestämisessä on terävöitymässä. Ta-
pahtumien tiekartta on julkistettu 13.11.2019. Tiekartan tarkoituksena 
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on selkeyttää ja vahvistaa kaupungin roolia tapahtumakaupunkina. Ta-
pahtumien tiekartta ei kuitenkaan sääntele tapahtumien rahoitusta, 
vaan kumppanuusmallien kehittäminen on oma tehtävänsä. Tätä työtä 
tehdään niin kaupunkitasolla kuin toimialallakin. Esimerkiksi kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialalla on palveluverkon suunnittelun periaatteita 
valmisteltaessa korostettu kokonaisvaltaista tarkastelua: kaupunki on 
yksi palvelujen ja tapahtumien tuottaja, ja kaupungin rooli vaihtelee 
mahdollistajasta täysmittaiseen kumppanuuteen. Kumppanuuksiin so-
veltuen sopimusmallien kehittämisessä on erityistä huomiota kiinnitetty 
hankintalakiin ja valtiontukea koskeviin säännöksiin. Tavoitteena on 
luoda hyvät sopimusrakenteet, jotta kaupungille tärkeät kumppanuus-
hankkeet voidaan toteuttaa sujuvasti, ja niin, että sopimusten oikeudel-
linen pohja on varmistettu.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.05.2019 § 100

HEL 2019-002705 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kaupungin rooli tapahtu-
mien järjestämisessä on terävöitymässä. Helsinki valmistelee paraikaa 
tapahtumien tiekarttaa, jonka tavoitteena on selkeyttää ja vahvistaa 
kaupungin roolia ja profiilia tapahtumakaupunkina ja helpottaa kaikkien 
tapahtumajärjestäjien työtä. Valmistelussa lähdetään siitä, että Helsinki 
haluaa olla toimiva tapahtumakaupunki, jonka tapahtumakannassa 
painottuu tapahtumien omaperäisyys ja monimuotoisuus.

Samaan aikaan kaupungin vuoden 2019 alusta käynnistynyt uusi ta-
pahtumasäätiö on kokoamassa yhteen hajallaan eri toimialoilta tuotan-
nollista tai tuotannon koordinointivastuuta kaupungin itse tuottamista 
tapahtumista ja tapahtumakokonaisuuksista. Tavoitteena on vahvistaa 
näiden tapahtumien strategista ohjausta ja saavuttaa tuotantoihin, 
markkinointiin ja viestintään ja kumppanuuksiin liittyviä synergiaetuja.

Tämän lisäksi kaupungin avustusjärjestelmän kautta tuetaan merkittä-
västi moninaisten tapahtumien järjestämistä. Avustusjärjestelmän idea-
na on tukea toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin tapahtuma- ja 
kulttuuritarjontaa. Avustettava toimijakenttä muuttuu jatkuvasti ja on 
riippuvainen yleisöstä ja muista rahoittajista. Tapahtuman järjestäjä on 
kokoontumislain mukaan vastuussa tapahtuman järjestämisestä.

Toivomusponnessa esitetään, että Tapahtumien Tiekartta -työn yhtey-
dessä sovellettaisiin yhteistyösopimusmallia valikoitujen suosittujen, 
osallistavien ja yhteisöllisten tapahtumien järjestämiseen tiekarttatyön 
yhteydessä. 

Tiekartta vahvistetaan vasta loppukevään 2019 aikana. Tuleva tiekartta 
ei tule olemaan rahoitusta sääntelevä asiakirja, vaan se tulee ensisijai-
sesti linjaamaan kaupungin tavoitteet, toimintaperiaatteet ja toimenpi-
teet tapahtumallisuuden kehittämisessä. Tässä mielessä tulevassa tie-
kartassa ei ole tavoitteena listata kaupungin vastuulla olevia tapahtu-
mia tai listata kumppanuuksien periaatteita tai rahoitusmalleja.

Kaupungin on kuitenkin tarkoituksenmukaista selkiyttää ja yhtenäistää 
kaupungin ja toimijatason välisiä kumppanuuksiin liittyviin vastikkeisiin 
ja käytänteisiin liittyviä toimintatapoja. Tätä työtä tehdään myös toimia-
lan sisäisesti. Valmistelussa tulee ottaa huomioon kilpailutukseen liitty-
vät näkökohdat, ja kaupungin mahdollisten päällekkäisten tukien pois-
taminen. Näistä jälkimmäinen edellyttää kaupunkitason yhteistyötä.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Veikko Kunnas, vt. kulttuuripalvelupäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
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§ 872
Kaupunginhallituksen myöntämät yleisavustukset vuodelle 2020

HEL 2019-011778 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisavustuksia talousarviokohdalta 1 
30 02 (Kaupunginhallituksen avustukset) yhteensä 864 200 euroa 
vuonna 2020 seuraavasti:

Hakija euroa
Alvar Aalto -säätiö 15 000
Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry. 6 000
Föreningen Luckan rf. 3 000
Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry. 0
Helsingin kaupunkiosayhdistykset ry Helka 100 000
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry.       95 800
Helsingin Pohjola-Norden i Helsingfors rf. 6 640
Helsingin Polkupyöräilijät ry. 7 000
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry. 187 657
Helsinki-Seura ry. 16 370
Helsingin loma- ja virkistysyhdistys ry. 6 000
Hyötykasviyhdistys ry.      53 930
Jyty Metropoli ry. 133 549
Norr om Stan rf. 3 000
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry. 3 930
Suomen Rauhanliitto ry. 17 200
Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry. 12 837
Uusi historia ry. 0
Ihmisoikeusliitto ry. 0
Avustukset yleisten saunojen toiminnan tuke-
miseen, kansliapäällikön käytettäväksi

17 820

Kunnallisen tiedotustoiminnan järjestäminen, 
kansliapäällikön käytettäväksi

2 555

Opaskoulutuksen järjestäminen, kansliapäälli-
kön käytettäväksi

6 490

Veteraanijärjestöjen vuokrat, kansliapäällikön 
käytettäväksi

17 820

Harkinnanvaraiset avustukset, kansliapäällikön 
käytettäväksi

 151 602
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Hakemuksia käsiteltäessä huomioitiin avustusten hakijoiden harjoitta-
ma taloudellinen toiminta EU:n valtiontukisääntelyn näkökulmasta. 
Avustuksen saajista ainoastaan Hyötykasviyhdistys ry harjoittaa talou-
dellista toimintaa. Muiden avustuksen saajien saamaan tukeen ei so-
velleta EU:n valtiontukisääntelyä. Hyötykasviyhdistys ry:n saama tuki 
on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 ar-
tiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission 
asetuksen (1407/2013) mukaista sallittua de minimis -tukea. 

Käsittely

Esteelliset: Otso Kivekäs
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustuskuulutus 5.12.2018
2 Yhteenveto kaupunginhallituksen yleisavustuksista vuonna 2020
3 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet
4 Kaupunginhallitukselle osoitetut avustushakemukset vuodelle 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä

Helsingin kaupungin avustuskuulutus julkaistiin 5.12.2018 (Helsingin 
Sanomat, Hufvudstadsbladet ja Metro-lehti). Kuulutuksen mukaan kau-
punginhallituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 2020 tuli hakea 
30.4.2019 klo 16.00 mennessä. Kaupunginhallitus myöntää avustuksia 
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sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lautakunnan toi-
mialaan (liite 1). 

Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu 
ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla 
(https://asiointi.hel.fi) hakuaikana ja kirjallinen ohje sähköisen lomak-
keen täyttämiseen löytyy internetistä. Toissijaisesti avustusta voi hakea 
paperisella lomakkeella.

Hakemusta täydentämään avustuksen hakijan tuli toimittaa seuraavat 
liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2020, alustava talousarvio 2020, 
vahvistettu tuloslaskelma 2018, vahvistettu tase 2018, toimintakerto-
mus 2018, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkas-
tuskertomuksesta 2018. Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliot-
teesta tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön säännöt, jos ky-
seessä oli uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen ha-
kemuksen jälkeen. 

Kaupunginhallitukselle osoitettuja avustushakemuksia vuodelle 2020 
saapui sähköiseen järjestelmään yhteensä 19 kappaletta.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Kaupunginhallituksen myöntämiin avustuksiin on vuoden 2020 talous-
arviossa varattu 2 108 000 euroa. 

Vuoden 2020 talousarvioon sisältyvässä liitteessä 1 on sidottu avus-
tukset osalle yhteisöjä. Muista avustuksista päättää kaupunginhallitus 
sekä asianomainen lauta- tai johtokunta. Kaupunginvaltuuston 
27.11.2019 vahvistaman vuoden 2020 talousarvion talousarviokohdan 
1 30 02 (Kaupunginhallituksen avustukset) avustusmääräraha kaupun-
ginhallituksen käytettäväksi on 2 108 000 euron suuruinen. Määrära-
hasta on kaupunginvaltuusto päättänyt sitovina avustuksina Finlandia-
talo Oy:lle 60 000 euroa, Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalo-
säätiölle 50 000 euroa, Helsingin seudun kesäyliopistosäätiölle 156 800 
euroa, Y-Säätiölle 109 000 euroa ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle          
72 000 euroa. Lisäksi asukasosallisuuden avustuksiin on talousarvios-
sa sidottu 796 000 euroa. Asukasosallisuuden avustuskokonaisuus kä-
sitellään kaupunginhallituksessa erikseen omana asiakohtanaan. Tällä 
esityksellä kaupunginhallitus päättää 864 200 euron suuruisen avus-
tusmäärärahan käytöstä.

Hakemusten käsittely

Avustushakemusten käsittely ja avustusehdotusten valmistelu toteutet-
tiin kaupungin yleisohjeen (28.10.2019 § 723) mukaisesti. Käsittelyn 
yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avustuksen käyttö. 
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Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2019 myönnetty avustus. 
Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupungin ohjeen mu-
kaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu.

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukko, jossa on listattu avus-
tushakemuksen jättäneiden yhdistysten sekä muiden ao. kohtaan kuu-
luvien avustusmäärärahojen jako vuodelta 2019, vuodelle 2020 haettu 
avustussumma sekä ehdotus vuoden 2020 avustukseksi. Lisäksi tau-
lukkoon on sisällytetty haetun avustuksen käyttötarkoitus ja perustelu. 
Taulukko on liitteenä 2. Lisäksi hakemuksia käsiteltäessä huomioitiin 
avustusten hakijoiden harjoittama taloudellinen toiminta EU:n valtiontu-
kisääntelyn näkökulmasta. Avustuksen saajista Hyötykasviyhdistys ry. 
harjoittaa taloudellista toimintaa. Muiden avustuksen saajien saamaan 
tukeen ei sovelleta EU:n valtiontukisääntelyä. Hyötykasviyhdistys ry:n 
saama tuki on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 
108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun ko-
mission asetuksen (1407/2013) mukaista sallittua de minimis -tukea.

Alvar Aalto -säätiö haki toiminta-avustusta 15 000 euroa vuodelle 2020. 
Esityksen mukainen avustussumma on 15 000 euroa. Vuoden 2020 
avustus on vuoden 2019 tasolla.

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry. haki toiminta-avustusta 14 000 
euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 6 000 eu-
roa. Vuoden 2020 avustus on vuoden 2019 tasolla.

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen rf. haki toiminta-avustusta   
60 000 euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on    
3 000 euroa. Kaupunginhallitus totesi (Khs 28.9.2015), että kaupungin-
hallituksessa 7.1.2014 käsitellyn Avustustyöryhmän ehdotuksen mu-
kaisesti useasta virastosta avustusta hakevien moniavusteisten kaksi-
kielisten järjestöjen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle 
(järjestöt: Föreningen Luckan rf. ja Norr om Stan rf.). Kuitenkin siten, 
että yhdistyksille voidaan myöntää avustuksia myös muista kaupungin 
virastoista, jos avustettava toiminta kohdistuu erityisesti virastoa tuke-
vaan toimintaan ja toimintaa arvioidaan viraston kriteereillä. Vuoden 
2019 avustus oli 3 000 euroa.

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry. haki toiminta-avustusta  
6 000 euroa ja vuokra-avustusta 29 300 euroa, yhteensä 35 300 euroa 
vuodelle 2020. Avustusta ei esitetä hyväksyttäväksi, koska hakemus 
saapui määräajan jälkeen. Helsingin kaupungin avustusten yleisohjei-
den (Khs 28.10.2019 § 723) kohdassa 4.4. todetaan, että myöhästy-
neet avustukset on esitettävä hylättäväksi.
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Helsingin kaupunginosayhdistykset ry. haki toiminta-avustusta 152 100 
euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 100 000 
euroa. Vuoden 2020 avustus on vuoden 2019 tasolla.

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry. haki toiminta-avustusta        
155 000 euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 
95 800 euroa. Vuoden 2020 avustus on vuoden 2019 tasolla.

Helsingin Pohjola-Norden-Pohjola-Norden i Helsingfors rf. haki toimin-
ta-avustusta 8 000 euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustus-
summa on 6 640 euroa. Vuoden 2020 avustus on vuoden 2019 tasolla.

Helsingin Polkupyöräilijät ry. haki toiminta-avustusta 15 000 euroa vuo-
delle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 7 000 euroa. Vuo-
den 2020 avustus on vuoden 2019 tasolla.

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry. haki toiminta-avustusta 15 000 euroa ja 
vuokra-avustusta 186 000 euroa, yhteensä 201 000 euroa vuodelle 
2020. Esityksen mukainen avustussumma on 187 657 euroa. Vuoden 
2020 avustus on vuoden 2019 tasolla.

Helsinki-Seura ry. haki toiminta-avustusta 16 370 euroa vuodelle 2020. 
Esityksen mukainen avustussumma on 16 370 euroa. Vuoden 2020 
avustus on vuoden 2019 tasolla.

Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry. haki vuokra-avustusta        
6 000 euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on       
6 000 euroa. Vuoden 2020 vuokra-avustus on vuoden 2019 tasolla.

Hyötykasviyhdistys ry. haki vuokra-avustusta 54 625 euroa vuodelle 
2019. Esityksen mukainen avustussumma on 53 930 euroa. Vuoden 
2020 vuokra-avustus on kaupunkiympäristötoimialan ilmoituksen mu-
kainen.

Jyty Metropoli ry. haki toiminta-avustusta 10 000 euroa ja vuokra-avus-
tusta 185 000 euroa, yhteensä 195 000 euroa vuodelle 2020. Esityksen 
mukainen avustussumma on 133 549 euroa. Päättäessään (Khs 
9.2.2015 § 152) vuoden 2015 vastaavista kaupunginhallituksen käyt-
töön varattujen avustusmäärärahojen jaosta, kaupunginhallitus päätti, 
että työntekijäjärjestöjen osalta siirrytään jäsenmääräperusteiseen 
avustamiseen ja siirtyminen toteutetaan vaiheittain. Kaupunginhallituk-
sen päätöksen mukaan vuonna 2015 vuotuisavustukset ja vuokra-
avustukset myönnettiin kahdelle eniten vuokra-avustusta saaneelle       
10 %:lla alennettuna ja jatkovuosina toimittaisiin vastaavalla tavalla 
kunnes saavutettaisiin kohtuullinen ja tasasuuruinen avustus molem-
pien avustuslajien osalta. Vuosien 2016, 2017, 2018, 2019 ja 2020 
kaupunginhallituksen käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaossa 
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on huomioitu päätöksen mukainen avustuksen 10 %:n lasku edelliseen 
vuoteen nähden kahden eniten avusta saavan järjestön kohdalla.

Norr om Stan rf. haki toiminta-avustusta 6 000 euroa vuodelle 2020. 
Esityksen mukainen avustussumma on 3 000 euroa. Kaupunginhallitus 
totesi (28.9.2015), että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsitellyn 
Avustustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta avustusta 
hakevien moniavusteisten kaksikielisten järjestöjen avustaminen keski-
tetään kaupunginhallitukselle (järjestöt: Föreningen Luckan rf. ja Norr 
om Stan rf.). Kuitenkin siten, että yhdistyksille voidaan myöntää avus-
tuksia myös muista kaupungin virastoista jos avustettava toiminta koh-
distuu erityisesti virastoa tukevaan toimintaan ja toimintaa arvioidaan 
viraston kriteereillä. Vuoden 2019 avustus oli 3 000 euroa.

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry. haki toiminta-avustusta 4 000 euroa 
vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 3 930 euroa. 
Vuoden 2020 avustus on vuoden 2019 tasolla.

Suomen Rauhanliitto ry. haki toiminta-avustusta 17 200 euroa vuodelle 
2020. Esityksen mukainen avustussumma on 17 200 euroa. Avustus 
kohdennetaan tontinvuokraan. Vuoden 2020 vuokra-avustus on kau-
punkiympäristötoimialan ilmoituksen mukainen.

Tekniikka ja terveys KTN Helsinki ry. haki toiminta-avustusta 5 000 eu-
roa ja vuokra-avustusta 22 462 euroa, yhteensä 27 462 euroa vuodelle 
2020. Esityksen mukainen avustussumma on 12 837 euroa. Päättäes-
sään (Khs 9.2.2015 § 152) vuoden 2015 vastaavista kaupunginhallituk-
sen käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaosta, kaupunginhallitus 
päätti, että työntekijäjärjestöjen osalta siirrytään jäsenmääräperustei-
seen avustamiseen ja siirtyminen toteutetaan vaiheittain. Kaupungin-
hallituksen päätöksen mukaan vuonna 2015 vuotuisavustukset ja vuok-
ra-avustukset myönnettiin kahdelle eniten vuokra-avustusta saaneelle 
10 %:lla alennettuna ja jatkovuosina toimittaisiin vastaavalla tavalla 
kunnes saavutettaisiin kohtuullinen ja tasasuuruinen avustus molem-
pien avustuslajien osalta. Vuosien 2016, 2017, 2018, 2019 ja 2020 
kaupunginhallituksen käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaossa 
on huomioitu päätöksen mukainen avustuksen 10 %:n lasku edelliseen 
vuoteen nähden kahden eniten avusta saavan järjestön kohdalla. Avus-
tusta ei myönnetty vuonna 2019, koska hakemus saapui määrärajan 
jälkeen. Laskennallinen avustussumma olisi ollut 14 263 euroa vuonna 
2019.

Uusi historia ry haki vuokra-avustusta 1 000 euroa ja toiminta-avustus-
ta 1 000 euroa , yhteensä 2 000 euroa vuodelle 2020. Avustusta ei esi-
tetä hyväksyttäväksi, koska Helsingin kaupungin avustusten yleisohjei-
den (Khs 28.10.2019 § 723) kohdan 2.1.2 mukaan avustusten myön-
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tämisessä annetaan merkitystä helsinkiläisten määrälle, johon yhteisön 
toiminta kohdistuu. Avustettava toiminta ei kohdistu merkitsevälle mää-
rälle helsinkiläisiä. Yhdistys ei jättänyt avustushakemusta vuodelle 
2019.

Ihmisoikeusliitto ry haki projektiavustusta 55 000 euroa vuodelle 2020. 
Avustusta ei esitetä hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus myöntää avus-
tuksia vuosittain vain järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään muun 
lautakunnan toimialaan. Kaupunginhallitukselle toimitettuja avustusha-
kemuksia liitteineen arvioidaan kaupunginhallituksen päättämien ylei-
sohjeiden (Khs 28.10.2019 § 723) mukaisesti. Yleisohjeiden mukaan 
avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää avustuksia myöntävän 
toimialan toimintaa. Ihmisoikeusliitto ry on valtakunnallinen liitto. Ylei-
sohjeiden mukaan avustettavan toiminnan tulee kohdistua Helsingin 
kaupungin asukkaisiin. Yhdistys ei jättänyt avustushakemusta vuodelle 
2019. 

Ihmisoikeusliitto ry:n kuvatun laista toimintaa Helsingin kaupunki koor-
dinoi jo useiden omien hankkeiden kautta. Kaupunginhallitus hyväksyi 
(28.10.2019 § 722) Helsingin kaupungin eettiset periaatteet tavoitteena 
kunnioittaa eri väestöryhmiin kuuluvien oikeutta omaan kieleen ja kult-
tuuriin sekä kaikkien  kaupunkilaisten kulttuurisia oikeuksia. Rasismia 
ei sallita ja yhdenvertaisuus on ihmisoikeus ja yhteiskunnan perusarvo. 
Turvallisuus, kaupunkilaisten keskinäinen luottamus sekä yhteenkuulu-
vuuden tunne ovat eettisten periaatteiden päämääriä.  

Helsingin kaupungin palvelujen ihmisoikeuksien yhdenvertaisuussuun-
nitelma vuosille 2020-2021 on valmistunut tavoitteena rakentaa maail-
man toimivinta kaupunkia oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja 
ihmisoikeuksien näkökulmasta. Suunnitelma perustuu kuuteen keskei-
seen periaatteeseen, jotka tukevat ja edistävät yhdenvertaisuuden tur-
vaamista kaupungin palveluissa: kestävän kehityksen tavoitteet, esteet-
tömyys ja saavutettavuus, ihmisoikeudet, normitietoisuus ja osallisuus. 
Periaatteet ohjaavat yhdenvertaisuustyötä kaupungin palveluissa.

Helsingin kaupungilla on myös muita strategisia ohjelmia, joiden tavoit-
teena on edistää ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kau-
pungilla. Kaikkien Stadi - Helsingin kotouttamisohjelma 2017–2021 
edistää kotoutumista ja sen tavoitteena on, että ulkomaalaistaustaiset 
helsinkiläiset pääsevät osaamistaan, koulutustaan ja kykyjään vastaa-
viin tehtäviin. Mukana-ohjelma (Khs 11.2.2019 § 119) on kaupunkistra-
tegiahanke, joka pyrkii ehkäisemään nuorten syrjintää ja vähentämään 
eriarvoisuutta. Hyvinvointia ja terveyttä kaikille helsinkiläisille –suunni-
telman (Kvsto 19.6.2019 § 213) yksi painopiste on eriarvoisuuden vä-
hentäminen, jossa pyritään turvaamaan tulotasosta ja taustasta riippu-
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matta yhdenvertainen palveluiden saatavuus eri väestöryhmissä. Kau-
pungin kaikissa strategisissa linjauksissa pyritään tarkastelemaan toi-
mintaa yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Helsingin kaupunginhallitus asetti strategiakauden alussa luottamus-
henkilöistä koostuvan yhdenvertaisuustoimikunnan syksyllä 2017. Toi-
mikunta seuraa yhdenvertaisuuden toteutumista Helsingin kaupungin 
palveluissa ja antaa lausuntoja ajankohtaisista aiheista kaupunginhalli-
tukselle ja toimialojen johdolle. Yhdenvertaisuustoimikunnan lisäksi 
kaupungissa toimii muita toimielimiä, joiden tehtävään kuuluu ihmisoi-
keuksien ja haavoitetussa asemassa olevien väestöryhmien oikeuksien 
turvaaminen. Sukupuolten tasa-arvon toteutumista seuraa tasa-arvo-
toimikunta. Kaksikielisyyden toteutumista kaupungin palveluissa ja 
henkilöstössä seuraa kaksikielisyystoimikunta. Lisäksi Helsingin kau-
pungissa toimii kolme vaikuttamistoimielintä: vammaisneuvosto, van-
husneuvosto ja nuorisoneuvosto. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvon edis-
tämiseksi Helsingin kaupunkiin on perustettu edelleen keväällä 2019 
ihmisoikeusverkosto. Näiden lisäksi kaupungissa toimii osallisuus- ja 
maahanmuuttoverkostot, joissa edistetään yhdenvertaisuutta osallisuu-
den ja maahanmuuton näkökulmasta

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen ja avustusten maksatus

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen lähettäneille. Hel-
singin kaupungin avustusten myöntämistä ohjaavien yleisohjeiden mu-
kaisesti (Khs 28.10.2019 § 723) avustukset maksetaan seuraavasti: al-
le 8 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 8 000 – 40 000 eu-
ron suuruiset avustukset kahtena eränä ja yli 40 000 euron suuruiset 
avustukset neljänä eränä. Erillistä maksatuspäätöstä ei tehdä.

Ennakkotieto vuoden 2021 avustusten hakemisesta

Vuoden 2021 avustusten hakua koskeva kuulutus julkaistiin 4.12. (Hel-
singin Sanomat, Hufvudstadsbladet ) ja julkaistaan 9.12.2019 (Metro-
lehti). Kuulutuksen mukaan kaupunginhallituksen myöntämiä avustuk-
sia vuodelle 2021 tulee hakea 30.4.2020 klo 16.00 mennessä. Kau-
punginhallitus myöntää avustuksia sellaisille järjestöille, joiden toiminta 
ei kuulu minkään muun lautakunnan toimialaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Avustuskuulutus 5.12.2018
2 Yhteenveto kaupunginhallituksen yleisavustuksista vuonna 2020
3 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet
4 Kaupunginhallitukselle osoitetut avustushakemukset vuodelle 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.12.2019 § 845

HEL 2019-011778 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.12.2019 Pöydälle

Esteelliset: Otso Kivekäs
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Asian aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Tero Niininen. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa 
Hernbergin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi
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§ 873
Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset 
vuonna 2020

HEL 2019-011503 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää asukasosallisuuden avustuksia vuo-
den 2020 talousarvion kohdalta 1 30 02 seuraavasti:

- Arabian Asukastalot ry 15 000 euroa (palkkakustannuksiin)
- Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayh-
distys ry 15 000 euroa (palkkakustannuksiin)
- Hertsikan pumppu -osuuskunta 24 600 euroa (asukastilan vuokra- ja 
ylläpitokustannuksiin 9 600 euroa ja palkkakustannuksiin 15 000 euroa)
- Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry 31 500 euroa 
(palkkakustannuksiin 15 000 ja asukastilan vuokra- ja ylläpitokustan-
nuksiin 16 500 euroa) 
- Kalliolan Kannatusyhdistys r.y. 70 000 euroa (asukastilan vuokra- ja 
ylläpitokustannuksiin)
- Kansan Radioliitto-Folkets radioförbund ry 7 270 euroa (kaupungino-
saradiotoimintaan)
- Koillis Seura ry 8 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuk-
siin)
- Konala-Seura ry 15 000 euroa
- KontuKeskus ry 30 000 euroa (palkkakustannuksiin)
- Kruununhaan Asukasyhdistys - Föreningen för Invånarna i Kronoha-
gen ry 25 000 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 10 
000 euroa ja palkkakustannuksiin 15 000 euroa)
- Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry 47 000 euroa (asukastilan vuok-
ra- ja ylläpitokustannuksiin 17 000 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000 
euroa)
- Kytösuontien Pysäköinti Oy 30 000 euroa (palkkakustannuksiin)
- Käpylän Yhdyskuntaklubi ry 40 900 euroa (asukastilan vuokra- ja yl-
läpitokustannuksiin 10 900 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000 euroa)
- Laajasalo - Degerö Seura ry 7 000 euroa
- Lauttasaari-Seura ry 16 200 euroa (palkkakustannuksiin 15 000 euroa 
ja asukastilan ylläpitokustannuksiin 1 200 euroa)
- Malminkartanon asukasyhdistys ry 35 000 euroa (asukastilan vuokra- 
ja ylläpitokustannuksiin 5 000 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000 eu-
roa)
- Maunula-Seura ry 9 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustan-
nuksiin)
- Myllypuro-Seura ry 72 200 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokus-
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tannuksiin)
- Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry 28 200 euroa (asukasti-
lan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)
- Pikku Huopalahtiseura ry 530 euroa (väliaikaisen asukastilakäytön 
vuokrakustannuksiin)
- Pohjois-Haaga Seura r.y. - Norra-Haga Förening r.f. 10 800 euroa 
(asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)
- Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry 21 200 euroa (asukastilan vuok-
ra- ja ylläpitokustannuksiin 6 200 euroa ja palkkakustannuksiin 15 000 
euroa)
- Roihuvuori-seura ry 49 000 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokus-
tannuksiin 19 000 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000 euroa)
- Tapanilan Kylätila ry 45 000 euroa (asukastilan maavuokra- ja ylläpi-
tokustannuksiin 15 000 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000 euroa)
- Toimintakeskus Semja ry 42 700 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpi-
tokustannuksiin 27 700 euroa ja palkkakustannuksiin 15 000 euroa)
- Töölön kaupunginosat – Töölö ry 15 200 euroa (palkkakustannuksiin 
14 000 euroa ja asukastilan ylläpitokustannuksiin 1 200 euroa)
- Viihdepalvelu Esirippu Oy / Pohjois-Helsingin Bändikoulu 59 200 eu-
roa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 29 200 euroa ja palk-
kakustannuksiin 30 000 euroa) 
- Yhteismaa ry 12 000 euroa (Nappi Naapuri -verkkopalvelun kehittä-
miseen)
- Östersundom-seura ry 12 500 (palkkakustannuksiin)

Lisäksi kaupunginhallitus päättää hylätä seuraavien hakijoiden avus-
tushakemukset:

Eloa Herttoniemenrantaan ry ja Keru-yhteisöjääkaappi ry

Mellunmäki-seura ry peruutti hakemuksensa.

Asukastila Mellarin toiminnan turvaamiseen kohdennetaan rahoitus 
muusta tarkoituksenmukaisemmasta määrärahasta.

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f:n hakemus kuuluu kau-
punginhallituksen yleisavustuksen piiriin, ja siitä päätetään yleisavus-
tusta koskevan päätöksenteon yhteydessä.

Käsittely

Esteelliset: Ozan Yanar
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä muutti ehdotustaan pöydällepanon aikana siten, että kullekin 
hakijalle esitetään myönnettäväksi avustuksia enintään haetun sum-
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man edestä. Jäljelle jäävä määräraha kohdennetaan asukasosallisuu-
den pienavustuksiin.

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: 

Lause:
"Kaupunginkanslialle varataan käyttöön 27 100 euroa asukastila Mella-
rin vuokra- ja ylläpitokustannuksiin (17 100 euroa) sekä palkkakustan-
nuksiin (10 000 euroa)."

Korvataan lauseella: 
"Asukastila Mellarin toiminnan turvaamiseen kohdennetaan rahoitus 
muusta tarkoituksenmukaisemmasta määrärahasta."

Tapanilan kylätila ry:lle esitetystä 30 000 eurosta poiketen 45 000 eu-
roa
Konalaseura ry:lle 15 000 euroa
Laajasalo - Degerö Seura ry:lle 7 000 euroa

Kannattaja: Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet
2 Liite 2. Asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustukset vuodelle 2020 

yhteenveto, 16.12.2019
3 Liite 3. Avustuskuulutus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus päättää myöntää asukasosallisuuden avustuksia 
vuoden 2020 talousarvion kohdalta 1 30 02 seuraavasti:

- Arabian Asukastalot ry 15 000 euroa (palkkakustannuksiin)
- Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayh-
distys ry 15 000 euroa (palkkakustannuksiin)
- Hertsikan pumppu -osuuskunta 24 600 euroa (asukastilan vuokra- ja 
ylläpitokustannuksiin 9 600 euroa ja palkkakustannuksiin 15 000 euroa)
- Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry 31 500 euroa 
(palkkakustannuksiin 15 000 ja asukastilan vuokra- ja ylläpitokustan-
nuksiin 16 500 euroa) 
- Kalliolan Kannatusyhdistys r.y. 70 000 euroa (asukastilan vuokra- ja 
ylläpitokustannuksiin)
- Kansan Radioliitto-Folkets radioförbund ry 7 270 euroa (kaupungino-
saradiotoimintaan)
- Koillis Seura ry 8 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuk-
siin)
- KontuKeskus ry 30 000 euroa (palkkakustannuksiin)
- Kruununhaan Asukasyhdistys - Föreningen för Invånarna i Kronoha-
gen ry 25 000 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 10 
000 euroa ja palkkakustannuksiin 15 000 euroa)
- Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry 47 000 euroa (asukastilan vuok-
ra- ja ylläpitokustannuksiin 17 000 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000 
euroa)
- Kytösuontien Pysäköinti Oy 30 000 euroa (palkkakustannuksiin)
- Käpylän Yhdyskuntaklubi ry 40 900 euroa (asukastilan vuokra- ja yl-
läpitokustannuksiin 10 900 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000 euroa)
- Lauttasaari-Seura ry 16 200 euroa (palkkakustannuksiin 15 000 euroa 
ja asukastilan ylläpitokustannuksiin 1 200 euroa)
- Malminkartanon asukasyhdistys ry 35 000 euroa (asukastilan vuokra- 
ja ylläpitokustannuksiin 5 000 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000 eu-
roa)
- Maunula-Seura ry 9 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustan-
nuksiin)
- Myllypuro-Seura ry 72 200 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokus-
tannuksiin)
- Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry 28 200 euroa (asukasti-
lan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)
- Pikku Huopalahtiseura ry 530 euroa (väliaikaisen asukastilakäytön 
vuokrakustannuksiin)
- Pohjois-Haaga Seura r.y. - Norra-Haga Förening r.f. 10 800 euroa 
(asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)
- Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry 21 200 euroa (asukastilan vuok-
ra- ja ylläpitokustannuksiin 6 200 euroa ja palkkakustannuksiin 15 000 
euroa)
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- Roihuvuori-seura ry 49 000 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokus-
tannuksiin 19 000 euroa ja palkkakustannuksiin 30 000 euroa)
- Tapanilan Kylätila ry 30 000 euroa (asukastilan maavuokra- ja ylläpi-
tokustannuksiin 15 000 euroa ja palkkakustannuksiin 15 000 euroa)
- Toimintakeskus Semja ry 42 700 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpi-
tokustannuksiin 27 700 euroa ja palkkakustannuksiin 15 000 euroa)
- Töölön kaupunginosat – Töölö ry 15 200 euroa (palkkakustannuksiin 
14 000 euroa ja asukastilan ylläpitokustannuksiin 1 200 euroa)
- Viihdepalvelu Esirippu Oy / Pohjois-Helsingin Bändikoulu 59 200 eu-
roa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 29 200 euroa ja palk-
kakustannuksiin 30 000 euroa) 
- Yhteismaa ry 12 000 euroa (Nappi Naapuri -verkkopalvelun kehittä-
miseen)
- Östersundom-seura ry 12 500 (palkkakustannuksiin)

Lisäksi kaupunginhallitus päättää hylätä seuraavien hakijoiden avus-
tushakemukset:

Eloa Herttoniemenrantaan ry, Keru-yhteisöjääkaappi ry, Konala-Seura 
ry ja Laajasalo - Degerö Seura ry

Mellunmäki-seura ry peruutti hakemuksensa.

Kaupunginkanslialle varataan käyttöön 27 100 euroa asukastila Mella-
rin vuokra- ja ylläpitokustannuksiin (17 100 euroa) sekä palkkakustan-
nuksiin (10 000 euroa).

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f:n hakemus kuuluu kau-
punginhallituksen yleisavustuksen piiriin, ja siitä päätetään yleisavus-
tusta koskevan päätöksenteon yhteydessä.

Esittelijän perustelut

MÄÄRÄRAHA 2020

796 000 euroa

AVUSTUKSET YHTEENSÄ

786 100 euroa

PIENAVUSTUKSIIN JÄÄ

9 900 euroa

Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015, että yhteisöjen ylläpitämien asu-
kastalojen vuokrat ja ylläpito sekä toiminnan koordinointi asukastaloilla 
ja kaupunginosissa keskitetään kaupunginhallitukselle vuodesta 2017 
alkaen. Kaupungin lautakunnat ja toimialat myöntävät edelleen avus-
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tuksia asukastaloilla järjestettävään lautakuntien omaan substanssiin 
liittyvän ja täydentävän toiminnan tukemiseen.

Avustuslajit vuonna 2020

- Yleisavustus, joka on tarkoitettu muiden kuin kaupungin ylläpitämien 
asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin.
- Toiminta-avustus, joka on tarkoitettu asukasosallisuutta parantavien 
rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen.
-Pienavustus, joka on tarkoitettu asukasosallisuusavustusten kriteerien 
mukaisten alkavien tai kertaluonteisten hankkeiden toteuttamiseen.

Yleis- ja toiminta-avustukset valmistellaan vuosittain kaupunginhallituk-
sen päätettäväksi. 

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2018 (§ 460), että 1.6.2018 lukien kau-
punginkanslian viestintäjohtaja päättää asukasosallisuuden pienavus-
tusten myöntämisestä, jos haettu avustus on enintään 3 000 euroa. 
Pienavustukset ovat luonteeltaan erilaisia kuin yleis- ja toiminta-avus-
tuslajit, jotka kohdistuvat laajempiin ja vakiintuneempiin toimintakoko-
naisuuksiin ja joissa on kiinteä rajoitettu hakuaika. Pienavustuksilla ei 
ole kiinteää hakuaikaa, joka mahdollistaa vuoden kuluessa nopean ja 
ketterän reagoinnin kaupunkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin. Pienavus-
tusten hakijoina voivat olla myös rekisteröitymättömät toimijat ja ryh-
mät.

Kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikkö on 
valmisteluvastuussa kaikissa asukasosallisuuden avustuslajeissa.

Avustuskriteerit

Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin stra-
tegian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylli-
seen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja 
monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan. Avustettavan 
toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumisen, vaikutus-
mahdollisuuksien, yhteisöllisyyden, alueen viihtyisyyden ja vetovoiman 
parantaminen.

Avustusten hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, kuten asu-
kas/kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, 
sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut 
yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu 
Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan 
kaupungin yleisiä ohjeita. Asukasosallisuuden pienavustuksia voivat 
hakea myös rekisteröitymättömät toimijat kuten kaupunginosaliikkeet ja 
erilaiset toimintaryhmät.
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Toiminnan tulee edistää yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa. Ta-
voitteena on alueellinen tasapaino ja tarveperustainen harkinta. Tukea 
voidaan priorisoida alueille, joissa toimintaa on ennestään vähemmän 
tai joiden katsotaan siitä eniten hyötyvän.

Hakijalla tulee olla toimintaa varten muitakin resursseja, jotka voivat 
koostua varainhankinnasta, jäsenmaksuista, tiloista tai niiden edelleen 
vuokraamisesta saaduista tuloista, vapaaehtoistyöstä sekä muista 
avustuksista.

Hakijalta edellytetään toiminnan tulosten ja hyötyjen näkyväksi teke-
mistä ja niistä raportointia.

Nämä kriteerit täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämi-
sessä noudatettavia yleisohjeita (28.10.2019, § 723), jotka ovat esitys-
listan liitteenä.

Hakuprosessi 2020

Avustuskuulutus julkaistiin kaupungin yhteisessä ilmoituksessa joulu-
kuussa 2018. Mahdollisille hakijoille järjestettiin avoin keskustelutilai-
suus maaliskuussa 2019. Kaikille edellisenä vuonna avustusta saaneil-
le lähetettiin sähköinen viesti asukasosallisuuden avustuksista maalis-
kuussa ja huhtikuussa.

Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustushakemuksia vuodelle 
2020 tuli määräaikaan 30.4.2019 mennessä 33 kappaletta, joista yksi 
siirrettiin kaupunginhallituksen yleisavustuksen avustushakuprosessiin. 
Avustuspäätöksen valmistelun prosessin aikana yksi hakijoista peruutti 
hakemuksensa.

Avustuksia haettiin yhteensä 1 347 873 euroa. Talousarvioon 2020 
vahvistettiin asukasosallisuuden avustusmäärärahaksi 796 000 euroa. 
Määrärahaan sisältyvät asukasosallisuuden pienavustukset, jotka ava-
taan haettavaksi tammikuussa 2019.

Hakemuksia on käsitelty ja päätöstä valmisteltu vuorovaikutuksessa 
hakijatahojen sekä kaupungin muiden avustuksia myöntävien hallinto-
kuntien kanssa. Lisäselvitysten pyytämisessä on pyritty asukaslähtöi-
syyteen ja joustavuuteen. 28.11.2019 mennessä hakemuksia ja liitteitä 
on ehditty täydentää riittävästi.

Vuoden 2020 avustusten myöntämisen perusteet

Asukasosallisuuden avustuskriteerien mukaan yleisavustusta myönne-
tään asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin sekä toi-
minta-avustusta asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja mene-
telmien kehittämiseen. Asukasosallisuuden avustusta myönnetään 
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asukastiloille, jotka ovat pääsääntöisesti helsinkiläisten avoimesti ja 
maksutta käytettävissä ja joita käytetään monipuolisesti ja yhteistyössä 
eri toimijoiden kanssa. Asukasosallisuuden avustuksissa pyritään alu-
eelliseen tasapainoon, yhdenvertaisuuteen ja tarveperusteiseen harkin-
taan.

Mikäli toiminnasta, johon avustusta haetaan, vain osa on kaikille avoin-
ta ja maksutonta, avustus esitetään myönnettäväksi osittain. Avustusta 
ei myönnetä yhdistysten perushallinnon toimeenpanoon tai yhdistyksen 
hallinnon toimitiloihin.

Esityksen mukaisella määrärahan tasapuolisella kohdentamisella tavoi-
tellaan mahdollisimman oikeudenmukaista tilannetta hakijoiden kesken. 
Palkkakustannusten pääsääntönä on ollut, että palkka-avustusta 
myönnetään enintään 30 000 euroa kaupunginosaa kohden. Yhtä täy-
sipäiväistä työntekijää kohden myönnetään avustusta 30 000 euroa 
vuodessa, ja osa-aikaista työntekijää kohden myönnetään enintään 15 
000 euroa vuodessa. Tavoitteena on saavuttaa hakijaa kohden määrä-
rahojen mahdollistama palkka-avustuksen taso, jota voidaan pitää ko-
konaisuutta ajatellen tyydyttävänä. Yhtenevällä palkka-avustuksella 
vastataan myös asukasosallisuuden kriteeristön yhteisvalmistelussa 
yhteisöjen esiin nostamaan kritiikkiin avustusmäärärahojen epätasai-
sesta jakautumisesta kaupunginosittain.

Asukastilojen vuokra- ja ylläpitokustannuksissa on pyritty tasapuolisuu-
teen ja tarveperusteiseen huomioimalla avustusten myöntämistä kos-
kevassa esityksessä todelliset vuokrakustannukset. Asukastilojen yllä-
pito- ja irtaimistokustannuksiin myönnetään enintään 1 200 euroa lu-
kuun ottamatta Tapanilan Kylätila ry:tä. Tapanilan Kylätila ry omistaa 
asukastilana toimivan kiinteistön, ja sille myönnetään avustusta ylläpi-
tokustannuksiin, jotka koostuvat maanvuokrasta ja kiinteistön ylläpitä-
misen kannalta välttämättömistä kuluista.

Avustusta tulee kohdistaa myös niille alueille, joilla ei entuudestaan ole 
asukastilatoimintaa. Toisaalta avustuksia koskevien päätösten valmis-
telussa huomioidaan se, että käytössä määrärahojen puitteissa avus-
tusta ei voida myöntää useiden uusien hakijoiden tukemiseen ilman, et-
tä se vaarantaisi aiemmin asukasosallisuuden avustuksilla tuettujen, 
vakiintuneiden asukastilojen toiminnan turvaamisen.

Vuodelle 2020 avustusta haki kolme toimijaa, joille ei olla aiemmin 
myönnetty asukasosallisuuden yleisavustusta asukastilan vuokra-, 
palkka- tai ylläpitokustannuksiin. Avustusta myönnetään yhdelle uudel-
le hakijalle asukastilan ylläpitämiseen. Kaupunginhallitus totesi päätök-
sessään 7.5.2018 § 285, että se pyytää kaupunkia etsimään ja tarjoa-
maan asukastiloja Tapulikaupungista tai sen välittömästä läheisyydes-
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tä. Viihdepalvelu Esirippu Oy (Pohjois-Helsingin bändikoulu) haki asu-
kasosallisuuden avustusta Tapulikaupunkiin perustettavan asukastilan 
vuokra-, palkka- ja ylläpitokustannuksiin sekä asukasosallisuutta paran-
tavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen. Hakijalle esitetään 
avustusta asukastilan perustamiseen ja ylläpitämiseen. 

Pääosa avustusmäärärahasta kohdentuu asukastilatoiminnan vuokra- 
ja palkkakustannuksiin. Avustusmäärärahoista 385 330 euroa kohden-
tuu asukastilojen vuokriin ja ylläpitoon. Avustuksilla tuetaan 18 asukas-
taloa ja -tilaa vuokrakustannusten kattamisessa. Palkka-avustuksia 
myönnetään yhteensä 381 500 euroa. Palkka-avustuksella tuetaan 19 
työntekijän palkkausta. Esitettävät avustussummat vaihtelevat 530 eu-
rosta 72 200 euroon.

Lisäksi määrärahojen puitteissa voidaan myöntää kahdelle hakijalle 
toiminta-avustus asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja mene-
telmien kehittämiseen. Toiminta-avustuksia myönnetään yhteensä 19 
270 euroa. 

Vuodelle 2020 kohdennetaan määrärahaa 9 900 euroa asukasosalli-
suuden pienavustuksiin. 

Mellunmäki-seura ry haki yleisavustusta asukastila Mellarin vuokra-, 
palkka- ja ylläpitokustannuksiin 33 000 euroa. Yhdistys kuitenkin on il-
moittanut luopuvansa tilan ylläpidosta, minkä vuoksi tilan ylläpito siirtyy 
poikkeusjärjestelynä kaupunginkanslialle vuoden 2020 ajaksi. Poik-
keusjärjestely kestää enintään vuoden ajan. Kaupunginkanslialle vara-
taan käyttöön 27 100 euroa asukastila Mellarin vuokra- ja ylläpitokus-
tannuksiin sekä palkkakustannuksiin. Kaupunginhallituksen yleisohjei-
den mukaisesti avustuksen saannin yhtenä kriteerinä on yhteisön 
asiantuntemus. Asukasosallisuuden avustusten kriteeristössä tärkeää 
on paikallistason yhteisöllisyyden tukeminen. Vuonna 2020 kaupungin-
kanslia pyrkii löytämään Mellarille taustatoimijan, jolla on hyvä paikallis-
tason yhteisön asiantuntemus. 

Kaupungin myöntämä avustus ei kuulu valtiontukisäännösten sovelta-
misalaan, koska kyse on vapaa-ajan tilasta, joka palvelee ensisijaisesti 
paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai 
investointeja muista EU:n jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtion-
tuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Hylkäysperusteet

Hakemuksista neljä esitetään hylättäviksi, koska ne eivät täytä hakueh-
toja tai ehdotettua toimintaa ei muusta perustellusta syystä ole mahdol-
lista avustaa asukasosallisuuden määrärahan puitteissa. Avustusesi-
tyksessä turvataan vakiintuneiden asukastalojen toiminta. Lisäksi tue-
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taan alueellisen tasapainon turvaamiseksi yhtä uutta tilahanketta. Tu-
kea priorisoidaan alueille, joissa toimintaa on ennestään vähemmän tai 
joiden katsotaan siitä eniten hyötyvän. 

Seuraavat hakemukset hylätään:

Eloa Herttoniemenrantaan ry:n hakemus hylätään, koska hakemus 
saapui hakuajan päättymisen jälkeen.

Keru-yhteisöjääkaappi ry:n hakemus hylätään, koska Helsingin kau-
pungin avustusten yleisohjeessa (kaupunginhallitus § 723), todetaan, 
että hakijan toiminnasta tulee olla näyttöä vähintään yhden vuoden 
ajalta. Tämä on osoitettava joko pöytäkirjoin tai tilinpäätöksin. Keru-yh-
teisöjääkaappi ry on rekisteröity 20.03.2019 Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen yhdistysrekisteriin, eikä yhdistyksellä ole näyttöä toiminnasta 
yhden vuoden ajalta.

Konala-seura ry:n hakemus hylätään, koska rajallisen määrärahan puit-
teissa ei ole mahdollista myöntää avustusta uusien asukastilojen tuke-
miseen ilman, että se vaarantaisi aiemmin asukasosallisuuden avus-
tuksilla tuettujen, vakiintuneiden asukastilojen toiminnan turvaamisen.

Laajasalo - Degerö Seura ry:n hakemus hylätään, koska rajallisen 
määrärahan puitteissa ei ole mahdollista myöntää avustusta uusien 
asukastilojen tukemiseen ilman, että se vaarantaisi aiemmin asukaso-
sallisuuden avustuksilla tuettujen, vakiintuneiden asukastilojen toimin-
nan turvaamisen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet
2 Liite 2. Asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustukset vuodelle 2020 

yhteenveto, 16.12.2019
3 Liite 3. Avustuskuulutus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Asianomaiset Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.12.2019 § 846

HEL 2019-011503 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.12.2019 Pöydälle

Esteelliset: Ozan Yanar
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Asian aikana kuultavina olivat osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö 
Johanna Seppälä sekä vuorovaikutussuunnittelija Anu Markkola. 
Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi
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§ 874
Valtuutettu Mai Kivelän toivomusponsi biomassan polton ilmasto-
päästöistä ja kestävyyskriteereiden toteutumisesta raportoimisesta 
konsernijaostolle

HEL 2019-002054 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 13.2.2019 hyväksymän toivomusponnen (Mai Kivelä) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Esteelliset: Daniel Sazonov, Wille Rydman
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Todettiin, että Daniel Sazonov oli läsnä kaupunginhallituksen 9.12.2019 
kokouksessa asian pöydällepanosta päätettäessä.

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotuksen loppuun:

”Samalla Helsingin kaupunki jatkossa arvioi ympäristöraportissaan He-
lenin käyttämän biomassan todellisia päästöjä.”

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

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

Jaa-äänet: 12
Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, 
Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen
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Kaupunginhallitus hylkäsi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen äänin 
12 - 2 (1 tyhjä).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Helenin lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuutettu Mai Kivelän 
aloitteesta biomassalle laadittavista kestävyyskriteereistä loppuun käsi-
tellyksi kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomuspon-
nen: 

”Selvitetään mahdollisuutta edellyttää Heleniä raportoimaan konserni-
jaostolle tehtävän normaalin ajankohtaiskatsauksen yhteydessä bio-
massan polton ilmastopäästöistä sekä kestävyyskriteerien toteutumi-
sesta. (Mai Kivelä)”.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on hy-
väksytystä toivomusponnesta toimitettava ponnen ehdottajalle kirjalli-
nen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeis-
tään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava 
erikseen tiedoksi valtuutetuille.
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Antamansa lausunnon mukaan Helen Oy raportoi vuosittain vastuulli-
suusraportissaan tuotetun energian alkuperän sekä toimitusketjun. 
Vuonna 2018 Helen on asettanut tavoitteen 100 %:sesti kestävän bio-
massan hankinnasta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Helenin hank-
kimat biopohjaiset polttoaineet ovat kestävyyssertifioituja tai muulla ta-
voin alkuperävalvottuja. 

Helenin vuonna 2018 käyttämästä bioenergiasta 85 % oli kestävyysser-
tifioitua ja loput sertifikaatin hyväksymällä tavalla alkuperäisvalvottuja 
tai peräisin sertifioiduilta toimittajilta. Helen raportoi tavoitteen toteutu-
misesta vuosittain vastuullisuusraportissaan. Kaupunginhallitus toteaa, 
että tämä tieto raportoidaan myös jatkossa konsernijaostolle annetta-
vissa ajankohtaiskatsauksissa. 

Helen kuuluu EU:n päästökauppaan ja raportoi päästöjään viranomais-
ten hyväksymien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti. Ulkopuolinen to-
dentaja varmistaa polttoainemäärien, lämpöarvojen, päästökertoimien 
ja hiilidioksidipäästöjen oikeellisuuden. Päästökauppajärjestelmän mu-
kaisesti kaiken bioenergian päästökerroin on 0 g / kWh.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Helenin lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginkanslia
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.12.2019 § 849

HEL 2019-002054 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.12.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi
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§ 875
Valtuutettu Juhani Strandénin toivomusponsi mahdollisuudesta 
käyttää todellisia päästöjä ja ympäristövaikutuksia laskettaessa ja 
raportoitaessa biomassan käyttöä energiatuotannossa

HEL 2019-002052 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 13.2.2019 hyväksymän toivomusponnen (Juhani Strandén) johdos-
ta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle 
sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Esteelliset: Daniel Sazonov, Wille Rydman
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Todettiin, että Daniel Sazonov oli läsnä kaupunginhallituksen 9.12.2019 
kokouksessa asian pöydällepanosta päätettäessä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi
Katri Kuusinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39163

katri.kuusinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helenin lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Liite 1

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuutettu Mai Kivelän 
aloitteesta biomassalle laadittavista kestävyyskriteereistä loppuun käsi-
tellyksi kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomuspon-
nen: 

”Hyväksyessään ehdotuksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että las-
kettaessa ja raportoidessa biomassan käyttöä energiantuotannossa, 
kaupunginhallitus selvittää mahdollisuuden käyttää sen todellisia pääs-
töjä ja ympäristövaikutuksia nollapäästöjen sijaan. (Juhani Strandén)”.

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

Biomassan nollapäästöisyydestä on sovittu YK:n ilmastosopimuksessa. 
Sopimuksen mukaan kestävästi tuotettu bioenergia on nollapäästöistä, 
kun poltettaessa ilmaan vapautuu saman verran hiilidioksidia kuin bio-
massa on kasvaessaan sitonut. 

Biomassan käyttö kaikilla sektoreilla vaikuttaa Suomen nettopäästöihin, 
mutta kaksinkertaisen laskennan välttämiseksi metsäbiomassan pääs-
töt lasketaan maankäyttösektorilla, ei esimerkiksi energiasektorilla. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomen hiilinielu pienenee, jos 
metsää hakataan enemmän kuin se kasvaa, ja hiilinielun pieneminen 
huomioidaan maan kokonaispäästöjen laskennassa.

Eri puun materiaalit vapauttavat hiilidioksidia eri tavalla, ja Helen käyt-
tää polttoaineinaan biomassajakeita, joiden hiili vapautuisi ilmakehään 
melko lyhyessä ajassa ilman energianhyötykäyttöä tai metsään jätetty-
nä. 

Euroopan Unionin uusiutuvan energian direktiivissä (RED II) on kestä-
vyysasiat otettu biomassan osalta hyvin valvontaan niin sanottujen kes-
tävyyskriteerien avulla. Poltettavan biomassan on oltava peräisin kes-
tävistä lähteistä ja alitettava direktiivissä mainitut elinkaaren aikaiset 
kasvihuonekaasujen päästökriteerit, jotta se lasketaan poltettaessa 
päästöttömäksi uusiutuvaksi energiaksi. Kestävyyskriteereillä halutaan 
varmistaa, että bioenergian energiankäyttö EU:ssa tuottaa merkittäviä 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä ja biomassan tuottaminen on 
kestävää sisältäen mm. maatason riskiperustaista arviointia ja vaati-
muksia hiilinielulaskennasta. 
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Biomassan kaikki päästöt lasketaan ns. LULUCF-sektorilla, eli maan-
käyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektorilla. Metsästä 
saatavan puun hiilidioksidipäästöt huomioidaan siis jo puun kaatamisen 
yhteydessä, mikä käytännössä tarkoittaa, että kun puu metsässä kaa-
tuu, se merkitään tilastoissa päästöksi kokonaisuudessaan riippumatta 
siitä, miten ja millä sektorilla puu ja sen eri osat käytetään.

Antamansa lausunnon mukaan Helen Oy raportoi vuosittain vastuulli-
suusraportissaan sähkön ja lämmön tuotantoon käytettyjen polttoainei-
den määrän. Näiden ja muiden saatavissa olevien tietojen perusteella 
kaupungin olisi mahdollista selvittää ulkopuolisten asiantuntijoiden 
avulla todellisia biomassan polttamisesta syntyviä päästöjä ja ympäris-
tövaikutuksia. Tällä hetkellä kaupunkiympäristön toimialan laatimissa 
energiankäyttöraporteissa ei näy lainkaan biomassan käyttöä, koska 
biomassaan perustuvia lämmitysjärjestelmiä ei juurikaan ole käytössä. 
Lähes kaikki kaupungin omistamat kohteet lämmitetään muuten kuin 
biomassalla tuotetulla kaukolämmöllä ja sähköllä, sekä muutamia öljyl-
lä tai maalämmöllä.

Ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla tehtävät selvitykset koskisivat vain 
tietyn koostumuksen ja alkuperän omaavaa biomassaa, joten erillisiä 
selvityksiä päästöistä ja ympäristövaikutuksista tulisi tehtäväksi toistu-
vasti. Ottaen huomioon tämän ohella kaupungin alueella energiantuo-
tannossa käytetyn biomassan määrän, on kaupungin kannalta perustel-
tua noudattaa päästöjä ja ympäristövaikutuksia arvioidessaan kansain-
välisesti määriteltyjä standardeja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi
Katri Kuusinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39163

katri.kuusinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helenin lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.12.2019 § 850

HEL 2019-002052 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.12.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi
Katri Kuusinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39163

katri.kuusinen(a)hel.fi
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§ 876
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 50 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 9.12.2019
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 10.12.2019
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto 10.12.2019
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019
- ympäristö- ja lupajaosto 13.12.2019
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 12.12.2019
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto 10.12.2019
- liikuntajaosto 10.12.2019
- nuorisojaosto 10.12.2019
sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2019
- sosiaali- ja terveysjaosto 12.12.2019
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos 13.12.2019
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos 12.12.2019
- liikenneliikelaitos 12.12.2019
  
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
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 862, 863, 866, 867, 
868, 869, 870, 871, 874, 875 ja 876 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 860, 861, 864, 865, 872 ja 873 §: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

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pia Pakarinen Tomi Sevander

Sanna Vesikansa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 08.01.2020.


