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Kokousaika 20.01.2020 16:00 - 16:48

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Honkasalo, Veronika
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Rydman, Wille esteellinen: 31 §
Sazonov, Daniel
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Vuorjoki, Anna esteellinen: 32 §
Yanar, Ozan
Borgarsdottir Sandelin, Silja varajäsen
Gebhard, Elisa varajäsen
Kiesiläinen, Mikko varajäsen
Meri, Otto varajäsen
Wallgren, Thomas varajäsen

Muut

Kivekäs, Otso kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

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

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
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Summanen, Juha hallintojohtaja
Peltonen, Antti hallintopäällikkö

saapui 16:00
Katajamäki, Paula viestintäasiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
19 - 42 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
19 §, 38 §

Juha Summanen hallintojohtaja
20 - 21 §, 24 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
22 - 23 §, 25 - 37 §, 39 - 42 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
19 - 42 §
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§ Asia

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

20 Asia/2 V 29.1.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

21 Asia/3 V 29.1.2020, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjasto-
jaoston varajäsenen valinta

22 Asia/4 V 29.1.2020, SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite myönteisen erityis-
kohtelun rahoituksen laajentamisesta

23 Asia/5 V 29.1.2020, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite sähköautoilun edistämi-
sestä uudis- ja täydennysrakentamisessa

24 Asia/6 V 29.1.2020, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston vara-
jäsenen valinta

25 Asia/7 V 29.1.2020, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite hirsirakenteisen kou-
lun toteuttamiseksi

26 Asia/8 Strategiajohtajan virkaan ottaminen

27 Asia/9 Olympiastadionin vuokrasopimuksen jatkaminen

28 Asia/10 Rahoituksen myöntäminen kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Maail-
man toimivin kaupunki − nuorten kesärekryhankkeessa vuonna 2020

29 Asia/12 Lainan myöntäminen Meikku Palloilu Oy:lle

30 Asia/13 Lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Kaarelan Liikuntakeskukselle

31 Asia/14 Lausunto Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n sääntömuutoksesta 
koskien tilintarkastajien lukumäärää, nimeämistä ja toimikautta

32 Asia/15 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Helsinki–Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten 
arviointiohjelmasta

33 Asia/16 Helsingin kaupungin ja valtion välinen kuntaan osoittamista ja kotou-
tumista koskeva muutossopimus

34 Asia/17 Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite Munkkivuoren julkisen liikenteen 
yhteyksien turvaamisesta

35 Asia/18 Valtuutettujen Kansalaistori−Kaisaniemi jalankulun ja polkupyöräilyn 
alikulkuyhteyden yleissuunnitelman käsittelyn yhteydessä tekemät toi-
vomusponnet
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36 Asia/19 Valtuutettu Matti Parpalan toivomusponsi viestinnän vastuunjaosta 
toimialarajat ylittävissä kriisitilanteissa

37 Asia/20 Valtuutettu Ted Apterin toivomusponsi Tehtaankadun ala-asteen si-
säilmaoireiden ilmoitusprosessin kehittämisestä

38 Asia/21 Kaupunkistrategian valtuustokauden puolivälin arviointi

39 Asia/22 Kaupunginvaltuuston 15.1.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

40 Asia/23 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

41 Asia/24 Valtuutettu Atte Kalevan Malmin lentokentän alueen YVA-menettelyä 
koskevan aloitteen käsittelyn siirtäminen kaupunginvaltuuston 
29.1.2020 kokoukseen

42 Asia/11 Rahoituksen myöntäminen nuorten palkkaamiseen Siisti kesä -
hankkeessa vuonna 2020
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§ 19
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Pia Pa-
karisen ja Otto Meren sekä varatarkastajiksi Ozan Yanarin ja Silja Bor-
garsdóttir Sandelinin.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Wille Rydmanin sijasta Otto Meren ja va-
ratarkastajaksi Marcus Rantalan sijasta Silja Borgarsdóttir Sandelinin.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pia 
Pakarisen ja Wille Rydmanin sekä varatarkastajiksi Ozan Yanarin ja 
Marcus Rantalan.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 20
V 29.1.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2020-000155 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Johanna Kalveelle eron käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta ja

 valitsee Anu Puustisen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta 
esittää Anu Puustista käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 tou-
kokuun 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 Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Johanna Kalveelle eron käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta ja

 valitsee _________ käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 294 Johanna Kalveen (Kok.) 
käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. Johanna Kalve pyytää 7.1.2020 eroa käräjäoikeu-
den 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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 21
V 29.1.2020, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjas-
tojaoston varajäsenen valinta

HEL 2020-000118 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Katja Niemelle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kulttuuri- ja kirjastojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee __________ varajäseneksi (Antti Kauppisen henkilökohtai-
nen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kir-
jastojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 7.1.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginvaltuusto valitsi Katja Niemen (Vas.) 7.6.2017 § 273 varajä-
seneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaostoon (1.1.2019 
alkaen kulttuuri- ja kirjastojaosto) vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. 
Katja Niemi pyytää 7.1.2020 eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kulttuuri- ja kirjastojaoston varajäsenen luottamustoimesta paikkakun-
nalta poismuuton vuoksi.

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

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

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 7.1.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja kirjastojaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 22
V 29.1.2020, SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite myönteisen eri-
tyiskohtelun rahoituksen laajentamisesta

HEL 2019-009097 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että asia käsitellään kaupunginval-
tuuston 29.1.2020 kokouksessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1 SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

SDP:n valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan, että 

 Helsinki laajentaa myönteisen erityiskohtelun rahoituksen katta-
maan laajasti kaupungin eri palvelut sekä alueiden kehittämisen

 kaupungin talousarviota laadittaessa sekä palveluja että investointe-
ja suunniteltaessa otetaan huomioon alueen koulutustaso, tulotaso, 
työllisyysaste ja vieraskielisten määrä
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 kirjasto- ja nuorispalvelut toimisivat myönteisen erityiskohtelun ra-
hoituksen laajentamisen pilottina ja että kokeilu aloitettaisiin jo 
vuonna 2020

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että myöntei-
sen erityiskohtelun rahoitus on käytössä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalla sekä sosiaali- ja terveystoimialalla. Kulttuuri- ja vapaa-ajan 
toimialalla aloitetaan vuonna 2020 kirjasto- ja nuorisopalvelukokonai-
suuksissa palvelujen vahvistaminen myönteisen erityiskohtelun koh-
dealueilla. Kaupunginkansliassa aluerakentaminen ja asuminen -
yksiköt koordinoivat kaupunkiuudistusta ja kaupunkiympäristön toimiala 
osallistuu sellaisten kaupunkiuudistusalueiden kehittämistoimien suun-
nitteluun ja toteutukseen, joiden tavoitteena on saada aikaan positiivis-
ta kehitystä esimerkiksi täydennysrakentamisen ja kaupunkiympäristön 
uudistamisen avulla ja vaikuttaa alueiden väliseen eriytymiseen. 

Helsingin kaupunkistrategian yhtenä tavoitteena on alueiden välisen 
eriytymisen vähentäminen ja kaupunginosien välisten hyvinvointierojen 
kaventuminen. Kaupunkistrategian mukaan hyvinvointieroja ja eriyty-
miskehitystä sekä niihin kohdistuvia toimenpiteitä toteutetaan ja seura-
taan kaupunkitasoisena kokonaisuutena. Eriarvoisuuden vähentäminen 
on yksi Helsingin hyvinvointisuunnitelman 2019−2021 painopisteistä. 
Kaupunkiyhteisessä strategiahankkeessa, Mukana-ohjelmassa etsitään 
ratkaisuja nuorten syrjäytymishaasteeseen. Kaupungilla on käynnissä 
monia toimia alueiden välisen eriytymisen vähentämiseksi sekä väestö-
ryhmien ja alueiden välisten hyvinvointierojen kaventamiseksi. Myön-
teisen erityiskohtelun rahoitus on yksi monista keinoista saavuttaa stra-
tegian tavoitteita eriytymiskehityksen osalta.

Myönteisen erityiskohtelun rahoitus on otettu ensimmäisenä käyttöön 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. VATT on tutkinut myönteisen 
erityiskohtelun rahoituksen tuloksellisuutta perusopetuksessa ja tutki-
mustulosten perusteella rahoitus lisää ennen kaikkea maahanmuuttaja-
taustaisten ja poikien todennäköisyyttä hakeutua toisen asteen koulu-
tukseen. Myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamista tukevat 
sekä saadut tutkimustulokset että kaupunkistrategian tavoitteet. Myön-
teisen erityiskohtelun rahoitus mahdollistaa alueiden välisten erojen 
huomioimisen palveluissa.

Myönteisen erityiskohtelun rahoituksen jakokriteerit on toimialoilla laa-
dittu yhteistyössä kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -
yksikön kanssa ja ne pohjautuvat tekijöihin, jotka ennakoivat alueen 
muita alueita suurempaa resurssitarvetta eri palveluissa. Tekijät liittyvät 
esimerkiksi tulotasoon, koulutustasoon, työttömyyteen sekä vieraskieli-
syyteen. 
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Kaupungin talousarviossa määrärahakohdennukset tehdään talousar-
viokohdittain ja toimialalautakunnat päättävät toimialojen tulosbudje-
teissa määrärahojen kohdentamisesta eri palveluihin. Kaupungin toi-
mialojen talousarviokohdissa ei kohdisteta rahoitusta alueittain, joten 
alueiden erityispiirteiden huomioiminen tulee tehdä tulosbudjeteissa. 
Investointiohjelman laadinnassa otetaan huomioon kaupunkiuudistusa-
lueet, joille kaupunki kohdentaa sekä lisärakentamista että muita inves-
tointeja. Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat voivat ehdottaa hank-
keita ja äänestää rahoitusta alueiden hankkeille. Mukana-ohjelmassa 
toimialat kohdistavat yhteistyössä toimia ja sen myötä rahoitusta nuor-
ten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Talousarvion noudattamisohjeissa 
2020 keskushallintoa, toimialoja ja liikelaitoksia on kehotettu edistä-
mään ja mahdollistamaan toimintaansa kehittämällä kaupunkiyhteisten 
strategiahankkeiden tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen.

Toimialoilla on tulosbudjeteissaan mahdollisuus laajentaa myönteisen 
erityiskohtelun rahoitusta ja täten toteuttaa strategiassa asetettuja ta-
voitteita. Rahoituksen jakokriteerejä ja indikaattoreita on järkevää tar-
kastella kaupunkitason sijaan palveluittain, koska kunkin palvelun kan-
nalta olennaiset mittarit voivat vaihdella. Laajennettaessa myönteisen 
erityiskohtelun rahoituksen kohteita, soveltuvat jakokriteerit ja indikaat-
torit määritellään toimialan ja kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -
tilastot -yksikön yhteistyönä.  Myönteisen erityiskohtelun rahoituksen 
vaikuttavuutta tulee seurata.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1 SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 03.12.2019 § 620

HEL 2019-009097 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta pitää aloitetta myönteisen erityiskohtelun 
rahoituksen laajentamisesta hyvänä. Myönteisellä erityiskohtelulla tar-
koitetaan rahoituksen lisäämistä sellaisille alueille tai ryhmille, jotka 
ovat vaarassa jäädä huonompaan asemaan. Kaupungin strategiaan on 
kirjattu tavoitteeksi, että Helsingin alueiden välinen eriytyminen vähe-
nee ja kaupunginosien väliset hyvinvointierot kaventuvat. Kaupunkiym-
päristölautakunta pitää tärkeänä kokonaisvaltaista kaupunkikehittämis-
tä, johon tulee osoittaa riittävästi resursseja kultakin toimialalta. Koh-
dentamalla myönteisen erityiskohtelun rahoitusta jo tunnistettuihin kau-
punkiuudistuskohteisiin voitaisiin saada laajaa vaikuttavuutta näiden 
alueiden kehittämisessä, sekä luotua uskottavuutta jo aloitettujen pro-
jektien eteenpäin viemiseksi. 

Kaupunkiympäristön toimiala on tunnistanut vuonna 2018 yhdessä 
kaupunginkanslian kanssa Helsingissä kaupunkiuudistusalueita, joiden 
kehittämiseen tulee erityisesti panostaa tulevina vuosina. Alueet ovat 
Mellunkylä, Malmi sekä Kannelmäki-Malminkartano. Lisäksi Meri-
Rastila ja Jakomäki vaativat edelleen huomiota. Kaupunkiuudistusalu-
eet ovat Yleiskaavan (2016) toteuttamisohjelman täydennysrakentami-
sen painopistealueita. 

Kaupunkiuudistusalueilla on tavoitteena aikaansaada vastaavaa posi-
tiivista kehityskierrettä kuin Myllypurossa on onnistuttu luomaan. Tämä 
vaatii määrätietoista ja pitkäjänteistä kehitystyötä. On arvioitu, että uu-
distumisprosessi saattaa kestää 15–20 vuotta, ja vaatia arviolta noin 30 
% lisäystä rakennuskannassa. Kaupunkiuudistusalueet ja yleiskaavan 
toteuttamisohjelman alueet antavat hyvän alustan sille, miten tulevai-
suuden investointeja ja erityiskohtelun rahoitusta tulisi kohdistaa. 

Aloitteessa oli ehdotettu rahoituksen laajentamisen pilotiksi kirjasto- ja 
nuorisopalveluja. Kaupunkiuudistusalueille on perusteltua kohdentaa 
toimenpiteitä jo ennen kuin rakennettu ympäristö lähtee hitaasti muut-
tumaan alueen kehittämisen myötä. Ennakoivan rahoituksen kohdista-
minen julkisten tilojen parantamiseen olisi erittäin tärkeää. Tällä välite-
tään viestiä uudesta tulevaisuudesta nopeammalla aikataululla vasta-
painona sille, että pitkän tähtäimen kaavoitus ja toteuttaminen kestävät 
pidempään. 

Osallistuvan budjetoinnin yhteydessä asukkaat ovat saaneet äänestää 
toiveitaan yhtä kanavaa pitkin. Osallistuvaa budjetointia on jatkossa 
tarve kehittää suuntaan, jossa voitaisiin varmistaa investointien kohdis-
tuminen myös alueille, jotka ovat vaarassa jäädä huonompaan ase-
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maan. Nyt hankkeet kohdistuivat korostuneesti esimerkiksi läntisen 
suurpiirin eteläosiin, eikä pohjoiseen ei tullut mitään.  

Asukasvuorovaikutusta toteutetaan osana jokaista kaavaprosessia. Eri-
tyisen tärkeää olisi täydennysrakentamisalueiden kaavoituksen vuoro-
vaikutuksessa tunnistettujen parannusehdotusten toteuttaminen etu-
painotteisesti tai vähintäänkin samanaikaisesti rakentamisen kanssa. 
Tämä helpottaisi kaavojen valmistelua ja hyväksyttävyyttä. Tyypillisiä 
kaavoitusprosesseissa esille tulevia parannustarpeita ovat esimerkiksi 
julkiset palvelut, virkistysreitit, puistot ja virkistysalueet sekä julkisen 
kaupunkitilan laatu. Etenkin nuorten osalta olisi tärkeää, että saatavilla 
olisi matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia sekä viihtyisiä ja tur-
vallisia kohtaamispaikkoja julkisessa tilassa ilman sitoutumista säännöl-
liseen seuratoimintaan. Kirjasto- ja nuorisopalvelujen kehittämistoimet 
ovat erittäin tärkeitä, mutta lisäksi tarvitaan lukuisia muita kehittämis-
toimia liittyen alueiden julkisen tilan laatuun, toiminnallisuuteen, viihtyi-
syyteen sekä koettuun turvallisuuteen.

26.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37164

satu.tarula(a)hel.fi
Linda Wiksten, arkkitehti, puhelin: 310 37029

linda.wiksten(a)hel.fi
Jouni Heinänen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.12.2019 § 377

HEL 2019-009097 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Myönteisen erityiskohtelun rahoitus on käytössä kaikissa kasvatuksen 
ja koulutuksen palveluissa vapaata sivistystyötä lukuun ottamatta. Ra-
hoitus otettiin ensimmäisenä käyttöön kaupungin peruskouluissa vuon-
na 1999 ja viimeisenä ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja am-
matillisessa koulutuksessa vuonna 2018. Perusopetuksen rahoituksen 
jakoperusteita on kehitetty ja viimeksi tarkistettu vuonna 2009.
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Perusopetuksessa rahoituksen jakokriteereinä on ollut vuodesta 2009 
lähtien aikuisten koulutustaso oppilaaksiottoalueella, keskimääräinen 
vuositulo asukasta kohden oppilaaksiottoalueella, vieraskielisten oppi-
laiden osuus koulun kokonaisoppilasmäärästä sekä koulun oppilastase. 
Oppilastase mittaa koulun vetovoimaisuutta: muilta oppilaaksiottoalueil-
ta kouluun tulevien prosenttiosuus – koulun oppilaaksiottoalueelta mui-
hin kouluihin hakeutuneiden prosenttiosuus.

Varhaiskasvatuksessa pääosa määrärahoista on jaettu perusopetuk-
sen kriteereillä. Lisäksi määrärahoja aiemmin on jaettu alueille, joissa 
opettajien kattavuus henkilöstöstä on alle kaupungin keskiarvon.

Lukiokoulutuksessa kriteerinä on lukioiden maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden suhteellinen määrä ja päättötodistuksen keskiarvo. Am-
matillisessa koulutuksessa määrärahalla on palkattu erityisopettajia ai-
kuiskoulutukseen, työelämäpedagogeja ja S2-opettajia.

Kuten aloitteessa on todettu, VATT on tutkinut myönteisen erityiskohte-
lun rahoituksen tuloksellisuutta. Tutkimus koski perusopetuksen rahoi-
tusta. Tulosten mukaan rahoitus lisää ennen kaikkea maahanmuuttaja-
taustaisten oppilaiden sekä suomenkielisten poikien todennäköisyyttä 
hakeutua toisen asteen koulutukseen: vuonna 2008 joka kolmas maa-
hanmuuttajataustainen oppilas ei jatkanut Helsingissä toisen asteen 
koulutukseen, mutta uuden rahoitusmallin käyttöönoton jälkeen osuus 
on laskenut viidenneksellä.

Helsingin kaupunkistrategian mukaan neuvoloiden, päiväkotien ja kou-
lujen sekä vapaa-ajan mahdollisuuksien korkea laatu kaikkialla kau-
pungissa on edellytys tasavertaiselle hyvälle elämälle. Helsinki käyttää 
tarvittaessa myönteistä erityiskohtelua.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa aloitteessa esitettyä myön-
teisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisen pilotointia. Tätä tuke-
vat sekä edellä todetut tutkimustulokset perusopetuksen rahoituksen 
tuloksellisuudesta että kaupunkistrategia.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 293

HEL 2019-009097 T 00 00 03
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Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon SDP:n ryhmäaloitteeseen koskien myönteisen erityiskohte-
lun rahoituksen laajentamista Helsingissä:

"Sosiaali- ja terveystoimiala on kohdentanut myönteiseen erityiskohte-
luun rahoitusta jo aiempina vuosina. Rahoitusta on kohdennettu muun 
muassa vuonna 2018 0,625 milj. euroa, vuonna 2019 0,5 milj. euroa ja 
vuodelle 2020 on varauduttu kohdentamaan 0,5 milj. euroa. Kohden-
nukset on tehty perhe- ja sosiaalipalvelujen varhaisen tuen palveluihin. 
Rahoituksella on vahvistettu edellä mainittuina vuosina henkilöstöre-
sursseja neuvola- ja perhetyössä (+7 vakanssia), kouluterveydenhuol-
lossa (+7 vakanssia), perheiden erityispalveluissa (+4 vakanssia) ja 
opiskeluterveydenhuollossa (+4 vakanssia), sekä mahdollistettu pape-
rittomien ja turvapaikanhakijoiden neuvolaan resurssi (+1 vakanssi).

Perhe- ja sosiaalipalvelujen myönteisen erityiskohtelun rahoituksen 
kohdennuksessa on hyödynnetty vuosina 2018‒2019 käynnissä olleen 
lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen tar-
veperusteisen rahoituksen tutkimusryhmän tuloksia (Kaupunkitutkimus- 
ja tilastot -yksikkö). Tässä sosiaali- ja terveyspalveluihin räätälöidyssä 
tutkimuksessa suurempaa resurssientarvetta indikoi alueilla muun 
muassa pienituloisten perheiden lasten osuus, alhaisen koulutustaus-
tan omaavien osuus, työttömyysaste, yksinhuoltajakotitalouksien osuus 
ja maahanmuuttajataustaisten osuus. Kouluterveydenhuollossa on 
hyödynnetty kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käytössä olleita in-
dikaattoreita myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kohdennukseen.

Myönteisen erityiskohtelun rahoitus toteutetaan talousarvion puitteissa 
varmistaen ensin lakisääteisten palvelujen resurssit. Sosiaalihuollossa 
mitoitusten pohjalla on väestöpohjan sijasta asiakasmäärä, jolloin 
myönteinen erityiskohtelu tulee alueellisesti huomioiduksi. Myönteisen 
erityiskohtelun käyttämisestä tulisi tehdä pitkäntähtäimen suunnitelma 
kaupunkitasolla.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kohdennetulla varhaisella tuella on tärkeä merkitys lasten, nuorten ja 
perheiden syrjäytymisen ehkäisyssä.  Myönteisen erityiskohtelun rahoi-
tus mahdollistaa haavoittuvan väestöryhmän tarpeiden huomioinnin pa-
remmin varhaisen tuen palveluissa ja terveys- ja hyvinvointierojen ta-
saamiseksi järjestettävän korkeamman suhteellisen mitoituksen henki-
löstöresursoinnissa."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 13 (106)
Kaupunginhallitus

Asia/4
20.01.2020

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

Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Anna Helme, vastaava suunnittelija, puhelin: 050 3809793

anna.helme(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.11.2019 § 185

HEL 2019-009097 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kirjastopalvelukokonaisuus ja nuorisopalvelukokonaisuus aloittavat 
vuonna 2020 lisämäärärahojen avulla kokeiluja omien palvelujensa 
vahvistamiseksi myönteisen erityiskohtelun kohdealueilla. Vuoden 
2020 talousarvioehdotuksessa kohdennetaan kirjastolle myönteisen 
erityiskohtelun kokeilun toteuttamiseen 250 000 euroa. Lisämäärära-
halla varmistetaan kokeilualueilla etenkin lasten kirjastopalvelujen re-
surssit. Maahanmuuttajavaltaisilla alueilla parannetaan digiopastuksen 
edellytyksiä. 

Nuorisopalveluille talousarvioehdotuksessa osoitetaan lisärahoitusta 
niiden alueiden palvelujen vahvistamiseen, joilla on suuri palvelutarve. 
Lisäksi nuorisopalvelut soveltaa omassa palvelusuunnittelussaan ja 
toimintojen resursoinnissaan myönteisen erityiskohtelun mallia, joka on 
tuotettu yhdessä kaupunginkanslian kaupunkitutkimus- ja -tilastot -
yksikön kanssa.  Mallissa kaupungin alueet luokitellaan neljän muuttu-
jan avulla järjestykseen sosiaalisen kuormittuneisuuden mukaan.  
Muuttujat ovat ulkomaalaistaustaisuus, pienituloisuus, yksinhuoltajuus 
ja vanhempien pääasiallinen toiminta. Lisäksi kulttuurisen nuorisotyön 
toimintojen alueellistaminen vakiinnutetaan vuonna 2020 myönteisen 
erityiskohtelun mallin mukaan.

Kirjastopalvelut ja nuorisopalvelut suuntaavat tehostetusti voimavaro-
jaan vuoden 2020 aikana Mukana-ohjelman kohdealueille, jotka ovat 
Kontula – Mellunmäki, Malmi, Kannelmäki – Malminkartano ja Meri-
Rastila.

Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkkosuunnittelulla tuetaan 
kaupunkiyhteistä eriarvoisuutta vähentävää työtä. Kulttuurin ja vapaa-
ajan palveluilla on potentiaalia tuoda erilaisia ihmisiä yhteen ja ylläpitää 
sosiaalista koheesiota. Muun muassa kirjasto, nuorisotyö, liikuntaseu-
rat ja kulttuuritapahtumat ovat alustoja taustoiltaan moninaisten ihmis-
ten kohtaamiselle ja yhteiselle tekemiselle. Kaupungin tehtävä on huo-
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lehtia siitä, että myös heikommassa asemassa olevat pääsevät osallis-
tumaan. (Kaarle Kurki: Tiloja toiminnalle, toimintaa tiloihin. Linjaus kult-
tuurin ja vapaa-ajan palveluverkon kehittämiseksi. Julkaisematon ra-
porttiluonnos 2019.)

Tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien luomisessa keskeistä on, 
että kaupungin tiloja on helppoa ja turvallista käyttää muun muassa 
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaan. Suunnittelussa ja sitä ohjaa-
vassa tarveharkinnassa tunnistetaan eriarvoisuuteen liittyviä ilmiöitä, 
kuten alueiden välisiä sosioekonomisia ja väestörakenteellisia eroja 
sekä erilaisia osallistumisen esteitä. Resursseja suunnataan niille 
alueille ja sellaisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan tehokkaasti ja vaikut-
tavasti vähentää kaupunkilaisten välistä eriarvoisuutta (ed.). 

Helsingin kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunkistrategiassa 
2017–2021 eriarvoisuuden vähentäminen ja eriytymisen hillitseminen 
asetetaan kestävän kasvun turvaamisen elinehdoksi. Kaupunkistrate-
giassa todetaan, että ”hyvinvointieroja ja eriytymiskehitystä sekä niihin 
kohdistuvia toimenpiteitä toteutetaan ja seurataan kaupunkitasoisena 
kokonaisuutena.”

Eriarvoisuuden vähentäminen on myös yksi Helsingin hyvinvointisuun-
nitelman 2019–2021 painopisteistä. Vastaavasti kaupunkistrategiakau-
della 2017–2021 toteutettavassa Mukana-ohjelmassa kaupungin toi-
mialat kumppaneineen etsivät ratkaisuja nuorten syrjäytymishaastee-
seen. Hankkeessa vahvistetaan nykyisiä palveluja ja kehitetään uusia 
innovaatioita, joilla tavoitellaan syrjäytymisen juurisyihin pureutuvaa 
vaikuttavuutta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Jouni Juntumaa, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28388

jouni.juntumaa(a)hel.fi
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi
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§ 23
V 29.1.2020, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite sähköautoilun edis-
tämisestä uudis- ja täydennysrakentamisessa

HEL 2019-009563 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että asia käsitellään kaupunginval-
tuuston 29.1.2020 kokouksessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite
2 Lausunto 16.12.2019, Helen Sähköverkko Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ja 24 muuta valtuutettua toteavat aloittees-
saan, että keskeinen tapa vähentää liikenteen päästöjä on sähköauto-
jen mahdollisimman laaja käyttöönotto. Helsingin kaupungin tulisi toi-
mia suunnannäyttäjänä ja ryhtyä käytännön toimiin sähköautoilun edis-
tämiseksi. Helsingin kaupungin tulisi sisällyttää jatkossa kaavoitukseen 
vaatimus sähköautojen latausmahdollisuuden toteuttamisesta kaava-
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määräysten edellyttämien pysäköintipaikkojen yhteyteen uudis- ja täy-
dennysrakentamisessa. Latausmahdollisuus tulee toteuttaa siten, että 
kuluttajalla on mahdollisuus kilpailuttaa sähkön toimittaja säännöllisin 
väliajoin tai että muutoin varmistetaan, ettei latauksessa käytettävän 
sähkön hinta poikkea merkittävästi sähkön normaalista kuluttajahinnas-
ta.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali 
vuonna 2035. Kaupunkistrategiassa todetaan, että Helsingissä luodaan 
edellytykset sähköautojen määrän voimakkaalle kasvulle mahdollista-
malla sähköautojen julkisen latausinfran rakentaminen markkinaehtoi-
sesti. Kaupungin tavoite on strategiaan perustuen aloitteessa toivottu 
kuluttajan edun toteutuminen. Hiilineutraali Helsinki -
toimenpideohjelmassa, jota kaupunginhallitus käsitteli 10.12.2018, on 
yhtenä liikennettä koskevana tavoitteena mainittu, että vuonna 2035 
Helsingissä kulkevista autoista joka kolmas olisi jo sähköauto. Uudis- ja 
täydennysrakentamiseen liittyen asemakaava on vahva, mutta jäykkä 
tapa ohjata latauspaikkojen toteuttamista. Sähköautojen lataustarve ja 
tekniikka kehittyvät nopeasti, eikä tulevaisuuden tarpeita tunneta tar-
kasti. Sen vuoksi tontinluovutusehdot ovat joustavin tapa edellyttää 
sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista rakentamisen yhteydessä.

Helsingissä tontinluovutusehdoissa on edellytetty latauspaikkojen to-
teuttamista ainakin Kalasatamassa ja Keski-Pasilassa. Kalasatamassa 
edellytetään, että vähintään 1/3 autopaikoista varustetaan sähköauto-
jen latauslaitteilla ja Pasilassa, että vähintään 10 % liiketilojen ja toimis-
tojen pysäköintipaikoista varustetaan niillä. Molempien kohteiden ton-
tinluovutusehdoissa edellytetään lisäksi, että kaikki autopaikat tulee 
myöhemmin pystyä varustamaan helposti ao. latauslaitteilla. Tästä 
syystä edellytetään autopaikkojen   putkituksia ja että sähkökeskuksiin 
varataan tilaa tarpeellisille laajennuksille.

Kalasataman ja Keski-Pasilan esimerkkien pohjalta valmistellaan vuo-
den 2020 aikana sähköautojen latauspaikkoihin varautumista ja toteut-
tamista koskevat yleiset tontinvaraus- ja luovutusehdot noudatettavaksi 
jatkossa kaupungin luovuttamilla tonteilla.

Sähköautoilun ja latausinfran edistäminen ovat vahvasti esillä myös 
Helen Oy:n strategiassa. Tavoitteena on älykäs ja turvallinen sähköau-
tojen lataus. Taloyhtiöt ja yksityiset kiinteistönomistajat voivat kilpailut-
taa sekä latauspisteiden toimittajan että sähköenergian toimittajan. He-
len Oy tarjoaa asiakkailleen sekä latauspisteitä että sähköenergiatuot-
teita, joissa asiakas voi valita joko yhden tai kahden vuoden kiinteän 
kuukausihinnan tuotteen, markkinahinnan mukaan määräytyvän tuot-
teen tai toistaiseksi voimassa olevan tuotteen. Energian lisäksi asiakas 
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maksaa sähkön siirrosta paikalliselle yhtiölle siirtohinnan (Helsingissä 
Helen sähköverkot Oy (HSV) sekä sähköveron ja arvonlisäveron.

Helsingin sähköverkko on niin vahva jo nyt, etteivät lisääntyvät lataus-
pisteet edellytä kaupunkitasoisesti HSV:ltä merkittäviä lisäinvestointeja. 
Sen sijaan kiinteistöillä liittymien tehon muutostarvetta voi esiintyä. 
HSV auttaa asiakkaita latauspisteen mitoitukseen liittyvissä asioissa ja 
tarpeen mukaan toimittaa latauspistettä varten liittymän. Suosituksena 
on, että latauspisteet olisivat älykkäitä ja vähentäisivät siten latauksen 
aiheuttamia tehopiikkejä sähköverkossa. Nk. alamittauspalvelu tai -
mittarointi mahdollistaa jopa sen, että verkonhaltija mittaa kiinteistön si-
säisen sähköverkon kautta latauspaikalle tulevan sähköenergian ja la-
taukseen liittyvä sähkösopimus voidaan kilpailuttaa asukaskohtaisesti.

Sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista olemassa olevaan raken-
nuskantaan voidaan edistää rahallisella tuella ja puolueettomalla tiedol-
la erilaisista teknisistä ratkaisuista ja niiden kustannuksista. Lisäksi 
Suomen hallitus valmistelee kansallista lainsäädäntöä sähköautoilun 
edistämisestä.

Aloitteesta on hankittu kaupunkiympäristölautakunnan ja Helen 
Oy/Helen sähköverkko Oy:n lausunnot.

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

Liitteet

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite
2 Lausunto 16.12.2019, Helen Sähköverkko Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.11.2019 § 595

HEL 2019-009563 T 00 00 03
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Yhdeksi toi-
menpiteeksi tavoitteen saavuttamiseksi kaupungin virkamiestyöryhmä 
esittää, että Helsingissä kulkevista autoista joka kolmas olisi sähköauto 
vuonna 2035.

Sähköautojen latauksista noin 90 % suoritetaan yksityisissä latauspai-
koissa kotona tai työpaikoilla. Jotta sähköautojen osuus Helsingin au-
tokannasta lisääntyy, latauspisteiden toteuttamista tulee edistää uudis- 
ja täydennysrakentamisen yhteydessä. Myös olemassa olevan raken-
nuskannan latauspaikkojen yleistymistä tulee edistää. 

Uudis- ja täydennysrakentamiseen liittyen asemakaava on vahva, mut-
ta jäykkä tapa ohjata latauspaikkojen toteuttamista. Sähköautojen la-
taustarve ja tekniikka kehittyvät nopeasti, eikä tulevaisuuden tarpeita 
tunneta tarkasti. Tontinluovutusehdot ovat joustavin tapa edellyttää 
sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista uudis- ja täydennysraken-
tamisen yhteydessä.

Helsingissä tontinluovutusehdoissa on edellytetty latauspaikkojen to-
teuttamista ainakin Kalasatamassa ja Keski-Pasilassa. Kalasataman 
tontinluovutusehdoissa edellytetään, että vähintään 1/3 autopaikoista 
varustetaan sähköautojen latauslaitteilla. Pasilan tontinluovutusehdois-
sa edellytetään, että vähintään 10 % liiketilojen ja toimistojen pysäköin-
tipaikoista varustetaan sähköautojen latauslaitteilla. Molempien kohtei-
den tontinluovutusehdoissa edellytetään lisäksi, että kaikki autopaikat 
tulee pystyä varustamaan helposti latauslaitteilla. Tästä syystä autopai-
kat tulee varustaa putkituksilla ja sähkökeskuksiin tulee varata tilaa laa-
jennuksille. 

Kalasataman ja Keski-Pasilan esimerkkien pohjalta valmistellaan vuo-
den 2020 aikana sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista ja lataus-
paikkoihin varautumista koskevat tontinvaraus- ja luovutusehdot nou-
datettavaksi jatkossa kaupungin luovuttamille tonteille toteutettavien 
uudiskohteiden tontinluovutuksessa. Käytännössä tämä tulee tarkoit-
tamaan, että kaupunki edellyttäisi jatkossa, että osa hankkeen autopai-
koista toteutetaan sähköautojen latauspaikkoina ja normaalit pysäköin-
tipaikat ovat jatkossa helposti varustettavissa latauslaitteilla. Ehtojen 
valmistelun yhteydessä selvitetään tarkemmin asetettavien vaatimus-
ten mitoitus, taloudelliset ja muut vaikutukset sekä ehtojen soveltamisa-
lan laajuus.
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Sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista olemassa olevaan raken-
nuskantaan, voidaan edistää rahallisella tuella ja puolueettomalla tie-
dolla erityisesti teknisistä ratkaisuista ja niiden kustannuksista sekä 
mahdollisuudesta jyvittää lataussähkön kustannukset latauspisteen 
käyttäjille. 

Jos Suomen hallituksen kaavailema uusi laki, joka liittyy muun muassa 
sähköajoneuvojen latausvalmiuksiin ja latauspisteisiin rakennuksessa, 
hyväksytään eduskunnassa, se tuo uusia velvoitteita latauspisteiden to-
teuttamiseen ja niihin varautumiseen uusissa ja olemassa olevissa ra-
kennuksissa.

19.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Lehtonen, liikenneinsinööri: 310 37117

mikko.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 24
V 29.1.2020, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston va-
rajäsenen valinta

HEL 2019-013165 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Jonna Temoselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
liikuntajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Maria Mialan varajäseneksi (Pekka Löfmanin henkilökoh-
tainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaos-
toon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta 
esittää Maria Mialaa varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
liikuntajaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikau-
deksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 16.12.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Jonna Temoselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
liikuntajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee _________ varajäseneksi (Pekka Löfmanin henkilökohtai-
nen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Jonna Temosen (Kok.) 7.6.2017 § 274 vara-
jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon vuonna 
2017 alkavaksi toimikaudeksi. Jonna Temonen pyytää 16.12.2019 eroa 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen luotta-
mustoimesta ulkomaille muuton vuoksi.

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

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

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 16.12.2019

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntajaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.01.2020 § 2

HEL 2019-013165 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.01.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 25
V 29.1.2020, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite hirsirakenteisen kou-
lun toteuttamiseksi

HEL 2019-007157 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Esittelijä totesi, että perusteluja on täydennetty pöydällepanon aikana.

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että asia käsitellään kaupunginval-
tuuston 29.1.2020 kokouksessa.

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Lisätään uusi kappale perusteluosan kuudennen 
kappaleen jälkeen: 

"Kaupunki selvittää, minkä julkisen rakennuksen ja kaavakokonaisuu-
den yhteydessä hirsirakentamista olisi mahdollisuus viedä eteenpäin. 
Mahdollisia kohteita voisivat olla esimerkiksi koulut tai päiväkodit. Hirsi- 
ja puurakentamisen suunnitteluosaamista edistämällä voidaan nostaa 
puun jalostusarvoa ja vähentää päästöjä. Rakennusten materiaalivalin-
noilla on merkittävä vaikutus hiilijalanjälkeen, rakennusten elinkaareen, 
sisäilman laatuun ja kaupunkikuvaan.”

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Sanna Vesikansan vastaeh-
dotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite, Mari Holopainen, Helsinki toteuttaa Hirsikoulun
2 Kymp lausunto

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Mari Holopainen ja 15 muuta valtuutettua toteavat aloitteessaan, että 
kiinteistöstrategian myötä Helsinki aikoo mittavasti parantaa rakennus-
ten hiilijalanjälkeä ja energiatehokkuutta. Suomessa on rakennettu ja 
palkittu useita hirsisiä kouluja ja päiväkoteja, mutta Helsingissä ei ole 
rakennettu merkittävää julkista hirsirakennusta. Aloitteessa esitetään, 
että Helsingin kaupunki toteuttaa hirsirakenteisen koulun.

Kaupunginhallitus toteaa, että hirsirakentamiseen liittyvät haasteet ovat 
samoja kuin muussa puurakentamisessa. Lisäksi hirsirakentamiseen 
liittyy seuraava erityispiirteitä:

 Hirsiseinän lämmöneristävyys on lähtökohtaisesti heikompaa kuin 
muilla seinäratkaisuilla.

 Hirsirakenteisten rakennusten ilmatiiveyttä pidetään lukuisten liitos-
kohtien vuoksi huonompana kuin kivi- tai puutalossa.

 Hirsirakennukset ovat sekä vaaka- että pystyrakenteiden osalta 
herkkiä äänen sivutiesiirtymille, eli ääni kulkeutuu herkästi puura-
kennetta pitkin ulkoa rakennuksen sisälle sekä huoneesta toiseen.

 Hirren positiivisina pidetyt sisäilmaominaisuudet perustuvat siihen, 
että hirsinen seinärakenne solidina (yksiaineisena) rakenteena on 
kosteusteknisesti riskittömämpi kuin kerroksellinen seinärakenne ti-
lanteessa, jossa rakenteeseen pääsee kosteutta. Hirren ohella on 
tarjolla muitakin yksiaineisia rakennusmateriaaleja kuten kenno-
harkko. Myös CLT:tä saa nykyisin yksiaineisena tuotteena.

 Hirsirakenne soveltuu huonosti avoimen ja muuntojoustavan oppi-
misympäristön toteuttamiseen. Koulurakennuksissa hirsi soveltuu-
kin lähinnä julkisivuihin kevyiden väliseinien ollessa levyrakenteisia. 

Julkisena hankkijana Helsingin kaupungin on vaikeata suosia yhtä ra-
kennustuotetta muiden kustannuksella. Rakennustuotteen valinnan tu-
lee perustua siihen, mikä ratkaisu kulloinkin tuottaa lopputuloksen, joka 
parhaiten täyttää sille asetetut tavoitteet.

Helsingin kaupunki seuraa aktiivisesti puurakentamisen kehitystä Suo-
messa ja ulkomailla mukaan lukien muiden kuntien hirsirakennushank-
keet. Hirsirakennuksilla ei kuitenkaan ole osoitettavissa ylivertaisia tek-
nisiä ominaisuuksia muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna. Hirsira-
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kennusten merkittävimpänä erona muuhun puurakentamiseen verrat-
tuna voidaan pitää siihen liittyviä positiivisia mielikuvia. Lisäksi hirsira-
kentaminen luo rakennuksen ulko- ja sisätilojen arkkitehtuurille voimak-
kaan oman luonteensa, mistä johtuen hirsirakennus tulee sijoittaa alu-
eelle, johon se soveltuu ja jonka kaupunkikuvaan ja imagoon se tuo li-
säarvoa. 

Helsingin kaupunki edistää puurakenteisten ja hirsisten koulujen toteu-
tumista parhaiten järjestämällä näiden suunnittelusta kilpailuja, joissa 
toteuttaja osallistuu suunnitteluratkaisun kehittämiseen ja asettamalla 
tavoitteet ja vaatimukset sellaisiksi, että ne mahdollistavat puisista ra-
kennevaihtoehdoista kuhunkin kohteeseen parhaat tavoitteet täyttävän 
rakenneratkaisun mukaan lukien hirsirakennus. 

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Päätösesi-
tys on lausunnon mukainen.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.1.2020 käytiin puurakentamista 
koskeva kyselytuntikeskustelu. Mikäli uudessa AM-ohjelmassa päädy-
tään asettamaan puurakentamista koskevia tavoitteita, voidaan näihin 
haluttaessa sisällyttää myös hirsirakentamista koskevia kohtia. Helsin-
gin kaupunki tulee jatkossakin olemaan aktiivisesti mukana puuraken-
tamista koskevassa tutkimus- ja kehitysyhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginval-
tuusto käsittelee aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuu-
tettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite, Mari Holopainen, Helsinki toteuttaa Hirsikoulun
2 Kymp lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 13.01.2020 § 6

HEL 2019-007157 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.01.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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§ 26
Strategiajohtajan virkaan ottaminen

HEL 2020-000140 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus otti kauppatieteiden maisteri Markus Kühnin strate-
giajohtajan virkaan 10 500 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan 
määräytyvin palkkaeduin. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että mikäli virkaan otetaan henkilö, jo-
ka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytet-
tävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdolli-
nen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella 
virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden ku-
luessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Strategiajohtajan virka
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Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 10 kohdan mukaan kansliapäällikköä 
seuraavan alemman organisaatiotason johtavan viranhaltijan virkaan 
ottamisesta päättää kaupunginhallitus. 

Kaupunginvaltuusto päätti 9.10.2019, § 297 hallintosäännön muutok-
sesta, jonka mukaisesti kaupunginkanslian osastojakoa uudistetaan 
1.1.2020 alkaen ja kaupunginkansliaan perustetaan uusi strategiaosas-
to, jota johtaa strategiajohtaja. Uusi strategiajohtajan virka perustettiin 
kaupunginvaltuuston 9.10.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano-
päätöksellä, kh 21.10.2019, § 707. 

Strategiajohtajan virka oli julkisesti haettavana 25.10.–11.11.2019.  
Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 
27.10.2019. Lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin rekrytointisivuilla 
osoitteessa helsinkirekry.fi sekä Oikotie.fi- ja LinkedIn-palveluissa. 
Hausta ilmoitettiin myös kauppalehti.fi -mobiilipalvelussa. 

Julkisen ilmoittelun ohella hakuvaiheessa käytettiin konsulttiyhtiö     
Boyden Oy:n suorahakupalvelua.

Hallintosäännön 5 luvun 3 §:n mukaan strategiajohtajan tehtävänä on 
johtaa kaupunginkanslian strategiaosastoa. Hallintosäännön 4 luvun 2 
§:n mukaan strategiaosasto huolehtii kaupungin strategisesta kehittä-
misestä ja strategisesti keskeisten asiakokonaisuuksien ja hankkeiden 
koordinoinnista, digitalisaation ja tietohallinnon ohjauksesta, tilasto- ja 
tutkimustoiminnasta sekä kansainvälisistä asioista.

Strategiajohtajan viran kelpoisuusvaatimus on ylempi korkeakoulutut-
kinto, kokemus johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen 
taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Muodollis-
ten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että ha-
kijalta edellytetään kokemusta strategiatyöstä ja strategian toimeenpa-
nosta muuttuvassa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä, näyttöjä 
uudistusprosessien onnistuneesta läpiviennistä, digitalisaation ymmär-
rystä ja kokemusta vaativista hanke- ja projektinjohtotehtävistä. Lisäksi 
edellytettiin kokemusta asiantuntijaorganisaation johtamisesta. 

Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä 
yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansa-
laiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Virkaa haki hakuajan kuluessa 113 henkilöä. Haastatteluun kutsuttiin 
seitsemän hakijaa, joista yksi on sittemmin perunut hakemuksensa. 
Hakijaluettelo on liitteenä 1.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 29 (106)
Kaupunginhallitus

Asia/8
20.01.2020

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

Hakijoita haastattelivat 26.11.–2.12.2019 kansliapäällikkö Sami        
Sarvilinna, sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen,        
yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti ja rekrytointipäällikkö Riitta Hellman 
kaupunginkanslian henkilöstöosastolta.

Hakija ********** toimii tällä hetkellä yrittäjänä omassa kasvustrategioi-
den ja uusien liiketoimintojen konsultointiin erikoistuneessa yritykses-
sään. Aiemman uransa hän on tehnyt muun muassa strategiakonsultti-
na kansainvälisissä konsulttiyhtiöissä ja kehittämispäällikkönä suurissa 
pörssiyhtiöissä. Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, 
että hakijalla on vahva kokemus erityisesti liikkeenjohdon konsultoinnis-
ta, liiketoiminnan kehittämistehtävistä ja strategisista kehittämishank-
keista ja niiden johtamisesta. Hänen toimialaosaamisensa painottuu 
palveluliiketoiminta-, energia- ja teollisuusalalle.

Hakija ********** toimii tällä hetkellä projektijohtajana (Project Director) , 
********** vastuullaan valikoidut strategiset transformaatiohankkeet. Ha-
kemuksen ja haastattelun perusteella voidaan katsoa, että hakijalla on 
kattava kokemus työskentelystä eri rooleissa liikkeenjohdon konsul-
toinnissa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Hänen osaamisessaan pai-
nottuu erityisesti kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen, stra-
tegian jalkautusprojektien vetäminen ja niihin liittyvä muutosjohtaminen.

Hakija ********** toimii tällä hetkellä strategiapäällikkönä ********** Ha-
kemuksen, haastattelun ja käytännön näyttöjen perusteella on katsot-
tava, että hakijalla on monipuolinen kokemus **********

Hakija Markus Kühn toimii tällä hetkellä Posti-konsernin strategiajohta-
jana (Vice President, Corporate Strategy). Hakemuksen ja haastattelun 
perusteella on katsottava, että hänellä on monipuolista kokemusta stra-
tegiatyöstä, strategian toimeenpanosta haastavissa toimintaympäris-
töissä ja liiketoiminnan kehittämisestä erikokoisissa organisaatioissa ja 
eri toimialoilla. Hakijan osaamisessa painottuu vahva hanke- ja projekti-
johtaminen sekä mittavien muutosten läpivieminen yritysjärjestelyistä 
uudenlaisten toimintamallien juurruttamiseen ja palveluiden digitalisoin-
tiin. 

Hakija ********** toimii tällä hetkellä omistamansa pääomasijoitusyhtiön 
toimitusjohtajana. Tätä ennen hän on työskennellyt muun muassa kon-
sulttina kansainvälisesti toimivissa konsulttiyhtiöissä. Hakemuksen ja 
haastattelun perusteella voi todeta, että hakijalla on monipuolista ko-
kemusta paitsi toiminnan kehittämisestä ja strategiakonsultoinnista 
useammalla toimialalla, myös operatiivisesta johtamistyöstä esimerkiksi 
kansainvälisesti toimivan perheyhtiön varatoimitusjohtajana. Hänen ko-
kemuksessaan painottuu myös työskentely kansainvälisissä ja moni-
kulttuurisissa ympäristöissä.
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Hakija ********** toimii tällä hetkellä strategiajohtajana (Head of Strate-
gy) ********** Hänellä on aiempaa kokemusta konsulttina ja liiketoimin-
tajohtajana työskentelystä liikkeenjohdon konsulttiyhtiössä sekä muun 
muassa strategiasta vastaavana johtajana (General Manager, Strate-
gy) globaalisti energia-alalla toimivassa yhtiössä. Hakemuksen ja haas-
tattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on vahva kokemus st-
rategiatyöstä. Hänen osaamisessaan korostuu monipuolinen strate-
giaprosessin hallinta, liiketoimintaympäristön analysointi ja ennakointi-
työ. Hänen toimialaosaamisensa painottuu energia-alalle. Hänen liike-
toiminnallista näkemystään tukee myös aiempi akateeminen tutkimus-
työ.

Henkilöarviointeihin kutsuttiin kolme hakijaa. Henkilöarvioinnit suoritti 
Psycon Oy ajalla 2.–5.12.2019.

Toiseen haastatteluun 17.12.2019 kutsuttiin henkilöarviointiin osallistu-
neet kolme hakijaa, joista yksi on sittemmin perunut hakemuksensa. 
Toisessa haastattelussa hakijoita haastattelivat pormestari Jan Vapaa-
vuori, kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki, kulttuurin 
ja vapaa-ajan apulaispormestarin sijainen Tomi Sevander ja kanslia-
päällikkö Sami Sarvilinna. Tilaisuuteen osallistuivat myös sosiaali- ja 
terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen, henkilöstöjohtaja Nina 
Gros, yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti sekä rekrytointipäällikkö Riitta 
Hellman.

Hakija ********** on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon    Lappeen-
rannan teknillisessä yliopistossa vuonna 1998. Hän on toiminut vuo-
desta 2016 alkaen projektijohtajana **********

Hakija Markus Kühn on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon 
Helsingin kauppakorkeakoulussa vuonna 2000. Hakija on toiminut     
vuodesta 2018 alkaen Posti -konsernin strategiajohtajana vastaten 
konsernin strategiasta, liiketoimintaportfolion kehittämisestä ja yritys-
suunnittelusta. Aiemmin hän on toiminut Posti Oy:n paketti- ja logistiik-
kapalveluissa liiketoiminnan kehitysjohtajana, hankejohtajana Postin 
konsernistrategiatiimissä, strategiasta ja transformaatioista vastaavana 
pääkonsulttina (Principal Consultant) Cap Gemini Consulting -yhtiössä, 
julkishallinnon konsultointipalvelujen johtajana Tieto Finland Oy:ssä, lii-
ketoimintajohtajana Planmeca-konserniin kuuluvassa Plandent Oy:ssä, 
sekä prosessi- ja teknologiakonsulttina Deloitte-konsulttiyhtiössä.  Haki-
jan vahvuutena on erittäin monipuolinen kokemus johdon konsultoinnis-
ta, liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisestä, strategiatyöstä sekä 
laajojen kasvu- ja kannattavuusstrategioiden suunnittelusta ja toimeen-
panosta. Hän on johtanut strategiatyötä useammassa voimakkaassa 
muutoksessa olevassa kompleksissa organisaatiossa ja hänen kan-
sainvälinen kokemuksensa on vahva.
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Arviointi

Strategiajohtaja vastaa Helsingin kaupungin strategisen näkemyksen ja 
toimeenpanokyvykkyyden kasvattamisesta yhdessä kaupungin johdon 
kanssa. Hän johtaa osastoa, jonka keskeisiä tehtäviä ovat kaupunkita-
soisten muutosprosessien johtaminen, tiedon ja siihen perustuvan ana-
lyysin rakentaminen, kaupungin digitalisaation edistäminen, kansainvä-
liset asiat sekä strategiatyön kehittäminen ja kaupungin strategisen ky-
vykkyyden kasvattaminen. 

Strategiatyöhön ja strategisten hankkeiden toimeenpanoon liittyvän ko-
kemuksen lisäksi tehtävä edellyttää kykyä ja halua johtaa noin 100 
hengen vahvuisen strategiaosaston henkilöstöä tilanteessa, jossa uusi 
osasto muodostetaan kaupunginkanslian eri osastoilla sijainneista yk-
siköistä ja näiden henkilöstöstä. 

Lisäksi tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja 
sekä kykyä tehdä vaikuttavaa yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkois-
ten sidosryhmien kanssa. Strategiajohtaja on kaupungin keskeisten 
päättäjien kumppani ja neuvonantaja, mistä syystä hänellä tulee olla 
kokemusta työskentelystä ylimmän johdon kanssa sekä kyky muodos-
taa luottamuksellinen suhde ja tehokas tapa tehdä yhteistyötä heidän 
kanssaan.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuen on kat-
sottava, että Markus Kühnilla on parhaat edellytykset edellä kuvattujen 
strategiajohtajan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Hänen valin-
taansa puoltaa erittäin monipuolinen kokemus strategiatyöstä, liiketoi-
minnan kehittämisestä ja projektijohtamisesta monimutkaisissa organi-
saatioissa ja liiketoimintaympäristöissä, niin kotimaassa kuin kansanvä-
lisissä yhteyksissä. Hän on tuloksellisesti vastannut strategiatyöstä eri-
laisissa organisaatiossa, eri toimialoilla ja eri rooleissa niin konsulttina, 
liiketoimintayksikön johtajana kuin strategiajohtajana.  Hän on työsken-
nellyt 20 vuotta yksiköiden ja toimintojen rajat ylittävissä tehtävissä ja 
tottunut johtamaan muutosta sekä oman organisaationsa kautta että 
ilman suoraa linjavastuuta, ja viemään tavoitteet läpi määrätietoisesti, 
mutta samalla eri osapuolet osallistuttavasti. Työskentelytavaltaan hän 
on määrätietoinen, aikaansaava ja yhteistyötä edistävä. Hän on selkeä, 
rohkaiseva ja helposti lähestyttävä esimies, joka johtaa asioiden kautta 
sparraten ja henkilöstön itseohjautuvuutta edistäen.

Muuta

Kaupunginhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua esitykseen    
liittyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä henkilöar-
viointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Tutustumista 
varten voi ottaa yhteyttä kirjaamoon kokouspäivän aamuun saakka ja 
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kokouspäivän aamusta alkaen toimielimen sihteeriin. Aineistoon liitty-
viin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jol-
loin hän ottaa viran vastaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslia henkilöstöosasto
Kaupunginkanslian HR
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§ 27
Olympiastadionin vuokrasopimuksen jatkaminen

HEL 2019-012183 T 10 01 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeu-
den muuttaa liikuntaviraston ja Stadion-säätiön 9.12.2008 tekemää pit-
käaikaista vuokrasopimusta ja siihen kaupunginhallituksen 19.12.2016 
§ 1 156 päätöksellä tehtyä korjausta siten, että vuokrasopimuksen voi-
massaoloaikaa jatketaan toistaiseksi voimassaolevana 12 kuukauden 
molemminpuolisin irtisanomisajoin niin, että ensimmäinen mahdollinen 
irtisanomisajan alkamispäivä on 31.12.2042 ja tämän jälkeen kunkin 
kuukauden viimeinen päivä.

Olympiastadionin peruskorjaus- ja laajennushankkeen valmistuttua 
vuokrasopimus neuvotellaan vastaamaan hankkeen tietoja mm. vuok-
ra-alan, vuokran, arvonlisäveron ja edelleen vuokrauksen suhteen kui-
tenkin siten, että vuokra- ja irtisanomisaika eivät lyhene edellä maini-
tusta.

Muilta osin 9.12.2008 tehty vuokrasopimus ja sen lisäliitteeseen kirjatut 
muutokset ovat edelleen voimassa. 

Samalla kaupunginhallitus oikeutti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
tekemään vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia vuokrakauden ai-
kana.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrasopimus 9.12.2008
2 Vuokrasopimuksen lisäliite 17.11.2016
3 Luonnos vuokrasopimuksen uudeksi lisäliitteeksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuokrasopimuksen jatkamisen tarve

Stadion-säätiöllä on Olympiastadionin peruskorjaus- ja laajennushank-
keen rahoitukseen liittyen tarve vuokrauksen jatkamiseen toistaiseksi 
voimassaolevana siten, että vuokrasopimuksen ensimmäinen mahdol-
linen päättymispäivä on 31.12.2043. 

Valtio kattaa oman osuutensa peruskorjaus- ja laajennushankkeen ra-
hoituksesta Stadion-säätiölle myönnettävillä avustuksilla. Avustuksen 
saamisen edellytyksenä on vähintään 15 vuoden vuokrasopimus. Vii-
meinen avustuserä maksetaan näillä näkymin vuonna 2028, josta 
eteenpäin vuokrasopimuksen on oltava vähintään 15 vuotta voimassa. 

Vuokrasopimuksen jatkaminen on myös kaupungin kannalta ensiarvoi-
sen tärkeää sovitun valtion rahoitusosuuden maksamisen edellytysten 
täyttämiseksi.

Olympiastadionin vuokrausta koskevat aiemmat päätökset

Kaupunginhallitus on 17.11.2008 § 1 376 oikeuttanut liikuntalautakun-
nan vuokraamaan Olympiastadionin pihapiireineen Stadion-säätiölle lii-
kunta- ja kulttuuritoimintaa varten 31.12.2028 saakka. Liikuntalautakun-
ta päätti vuokrasopimuksen tekemisestä 9.12.2008.

Kaupunginhallitus on 19.12.2016 § 1 156 muuttanut aiempaa päätös-
tään mm. vuokra-ajan osalta siten, että vuokrasopimus muutetaan tois-
taiseksi voimassaolevaksi 12 kuukauden molemminpuolisin irtisano-
misajoin siten, että ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamis-
päivä on 31.12.2034 ja sen jälkeen kunkin kuukauden viimeinen päivä. 
Liikuntalautakunta päätti vuokrasopimuksen muuttamisesta 19.1.2017 
§ 10.

Kaupunkiympäristön toimialan Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden tilapalveluiden toimitilavuokrauksen yksikön 
päällikkö on 20.11.2019 § 80 muuttanut kaupunkiympäristön ja kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialojen välistä sisäistä vuokrasopimusta vastaa-
maan Stadion-säätiön kanssa nyt tehtävää sopimusta. Sisäinen vuok-
rasopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuolisin 12 kuukauden 
irtisanomisajoin siten, että ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan 
alkamispäivä on 31.12.2042 ja tämän jälkeen kunkin kuukauden vii-
meinen päivä. 

Toimivalta alueiden vuokrauksessa ja asian jatko
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Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-
alueiden vuokrauksesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuok-
rasopimuksista päättää kaupunginhallitus.

Asia palaa kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan käsittelyyn vuokrasopimuksen muuttamiseksi siten, et-
tä sopimukseen laaditaan sopimusajan jatkamista koskeva lisäliite. 
Luonnos tästä on liitteenä 3.

Peruskorjaus- ja laajennushankkeen valmistuttua vuokrasopimus neu-
votellaan vastaamaan hankkeen tietoja mm. vuokra-alan, vuokran, ar-
vonlisäveron ja edelleen vuokrauksen suhteen kuitenkin siten, että 
vuokra- ja irtisanomisaika eivät lyhene.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrasopimus 9.12.2008
2 Vuokrasopimuksen lisäliite 17.11.2016
3 Luonnos vuokrasopimuksen uudeksi lisäliitteeksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 03.12.2019 § 195

HEL 2019-012183 T 10 01 01 03

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle seuraa-
vaa:

Kaupunginhallitus myöntää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeu-
den muuttaa liikuntaviraston ja Stadion-säätiön 9.12.2008 välistä pitkä-
aikaista vuokrasopimusta ja siihen kaupunginhallituksen 19.12.2016, § 
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1156 päätöksellä tehtyä korjausta siten, että vuokrasopimuksen voi-
massaoloaika jatketaan toistaiseksi voimassaolevana 12 kuukauden 
molemminpuolisin irtisanomisajoin niin, että ensimmäinen mahdollinen 
irtisanomisajan alkamispäivä on 31.12.2042 ja tämän jälkeen kunkin 
kuukauden viimeinen päivä. 

Peruskorjaus- ja laajennushankkeen valmistuttua vuokrasopimus neu-
votellaan vastaamaan hankkeen tietoja mm. vuokra-alan, vuokran, ar-
vonlisäveron ja edelleen vuokrauksen jne. suhteen kuitenkin siten, että 
vuokra-aika ja irtisanomisaika eivät lyhene edellä mainitusta. 

Muilta osin 9.12.2008 tehty vuokrasopimus ja siihen laaditut lisälehdelle 
kirjatut muutokset ovat edelleen voimassa. 

Lisäksi esitettiin, että kaupunginhallitus myöntäisi kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalle oikeuden tehdä vuokrakauden aikana vuokraukseen 
liittyviä vähäisiä muutoksia. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 28
Rahoituksen myöntäminen kesätyöntekijöiden palkkaamiseen 
Maailman toimivin kaupunki − nuorten kesärekryhankkeessa vuon-
na 2020

HEL 2019-012651 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kohdassa 1 30 
01 Khn käytettävänä olevasta määrärahasta kaupunginkanslian käytet-
täväksi 120 000 euroa.

Määräraha käytetään nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen 
Maailman toimivin kaupunki − nuorten kesärekryhankkeeseen. Hank-
keessa palkataan laaduntarkkailijoita havainnoimaan maailman toimi-
vimman kaupungin toteutumista käytännössä. Määrärahalla voidaan 
palkata yhteensä 40 kesätyöntekijää.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Emmi Korvola, hr-asiantuntija, puhelin: 310 37998

emmi.korvola(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio Maailman toimivin kaupunki - nuorten kesärekryhank-
keeseen vuodelle 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin viihtyisyyteen on varattu vuodelle 2020 kaupunginhallituk-
sen käytettäväksi määrärahaa talousarvion kohdalle 1 30 01. Määrära-
haa käytetään käyttösuunnitelman mukaisesti työntekijöiden palkkaus-
kuluihin ja muihin kustannuksiin, kuten työvälineisiin ja koulutukseen 
(liite 1), yhteensä 120 000 euroa.

Kaupunginkanslia on valmistellut määrärahasta käyttösuunnitelman yh-
teistyössä Kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Hankkeessa palka-
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taan 28 kesätyöntekijää (suunnattu ensisijaisesti nuorille 16-17-
vuotiaille, poissulkematta kuitenkaan muita hakijaryhmiä) kuukauden 
mittaisiin työsuhteisiin, 9 AMK/DI-insinööriopiskelijaa kahden kuukau-
den työsuhteisiin, 2 työnjohtajaa 2,5 kuukauden työsuhteisiin sekä 1 
viestintäopiskelija 2,5 kuukauden työsuhteeseen. Yhteensä kertyy 53,5 
työkuukautta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Emmi Korvola, hr-asiantuntija, puhelin: 310 37998

emmi.korvola(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio Maailman toimivin kaupunki - nuorten kesärekryhank-
keeseen vuodelle 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 29
Lainan myöntäminen Meikku Palloilu Oy:lle

HEL 2019-012577 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Meikku Palloilu Oy:lle urheilu- ja ul-
koilulaitosrahastosta 175 000 euron lisälainan Meilahden tennishallien 
uusimisen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden 
kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeu-
teen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkans-
lian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä 
velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-
asiakirjat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Meikku Palloilu Oyn lisälainahakemus
2 2018 Lainapäätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
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tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 141 myöntää Meikku Palloilu 
Oy:lle 437 000 euron lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta Meilah-
den tennishallien uusimiseksi. Hankkeen maanrakennustöiden aikana 
ilmeni, että aiemmin tehdyistä koeporauksista huolimatta alueella on jä-
teöljyä ja vanhaa rakennusjätettä. Pilaantuneet maa-ainekset olivat 
pääasiallinen syy projektin olennaiseen viivästymiseen ja kustannusten 
nousuun. Meikku Palloilu Oy:lle syntyneiden kassavirtaongelmien 
vuoksi kaupunginhallitus päätti 04.11.2019, § 736 pidentää yhtiölle 
myöntämänsä 437 500 euron lainan takaisinmaksuaikaa vuodella ja 
siirtää marraskuun 2019 ja toukokuun 2020 lyhennyserät, yhteensä 43 
750 euroa maksettavaksi tasalyhennyksin jatkoaikana.

Meikku Palloilu Oy hakee tarkennettuun kustannuslaskelmaansa pe-
rustuen Helsingin kaupungilta 175 000 euron lainaa. Kaupunkiympäris-
tön toimiala on esitettyjen selvitysten jälkeen päättänyt korvata pilaan-
tuneiden maiden poistosta aiheutuneita kustannuksia noin 88 000 eu-
roa (alv. 0 %). Loppuosa lisäkustannuksista on suunniteltu rahoitetta-
van 175 000 euron pankkilainalla ja 112 000 euron omarahoituksella.

Liikuntalautakunta on puoltanut lisälainan myöntämistä Meikku Palloilu 
Oy:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston 
sääntöjen mukainen.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää-
detyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta 
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut 
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että 
kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin 
varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yh-
teisölle myönnetyn 175 000 euron lainan perusteella.

Meikku Palloilu Oy:n saama taloudellinen etu kaupungin myöntämän 
lainan osalta ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan. Hallista 
urheilutilaa vuokraavat seurat toimivat harrastetasolla ja tila on myös 
yleisön käytettävissä ketään syrjimättä. Halli palvelee ensisijaisesti pai-
kallisia asukkaita eikä todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai inves-
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tointeja muista jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsit-
teestä 2016/C 262/01, kohta 197). Lainan myöntämisellä ei siten ole 
vaikutuksia jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se 
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahaston varoja on käytettävissä 19 miljoonaa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Meikku Palloilu Oyn lisälainahakemus
2 2018 Lainapäätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.12.2019 § 206

HEL 2019-012577 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle Meikku Palloilu Oy:n lainahakemuksesta, joka koskee 
Meilahden liikuntapuistossa olevien tenniskenttien peruskorjausta ja 
uusien ylipainehallien rakentamista: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoite-
tuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 175 
000 euron lainan myöntämistä kymmenen (10) vuoden laina-ajalla 
Meikku Palloilu Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston va-
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roista käytettäväksi osarahoituksena kattamaan tenniskenttien perus-
korjauksista aiheutuvia kuluja ja uusien ylipainehallien rakentamiskus-
tannuksia.  

Meikku Palloilu Oy:n arvioidut kokonaiskustannukset hankkeen alku-
vaiheessa olivat 1 250 000 euroa ja hakemuksen mukaan kustannuk-
set ovat tehdyn selvityksen mukaan nousseet 1 862 000 euroon (alv. 0 
%). Hankkeen esitetty lisärahoitustarve on 550 000 euroa. Hankkeen 
lisärahoitussuunnitelman mukaisesti Helsingin kaupungilta haetaan 175 
000 euron lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu ra-
hoitettavan 50 000 suuruisella omarahoituksella ja 175 000 pankkilai-
nalla. Lisäksi Helsingin kaupunki on päättänyt korvata vuokra-alueella 
olevien maa-alueen omistajalle kuuluvien pilaantuneiden maiden pois-
tosta aiheutuvia kustannuksia 87 886,88 euroa (alv. 0 %). Puuttuva li-
särahoitus järjestetään muulla rahoituksella tai tuella. 

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hank-
keissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskus-
tannuksista. 

Käsittely

17.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana asiantuntijana oli liikuntapaikkapäällikkö Pet-
teri Huurre.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904

jyrki.inkinen(a)hel.fi
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§ 30
Lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Kaarelan Liikuntakeskukselle

HEL 2019-010897 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kiinteistö Oy Kaarelan Liikuntakes-
kukselle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 2 322 000 euron lainan 
Maununnevalle rakennettavan liikuntakeskuksen rahoittamiseksi seu-
raavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden 
kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että kaksi ensimmäistä vuotta 
ovat lyhennyksistä vapaat.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.

Lainan erityisehto: Lainapäätös on voimassa 24 kuukautta kaupungin-
hallituksen lainapäätöksestä lukien.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitet-
tyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluo-
saston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä 
velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-
asiakirjat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaarelan liikuntahallin lainahakemus_julkinen
2 Hankesuunnitelma
3 Käyttötaloussuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Kaarelan Liikuntakeskus on suunnitellut rakentavansa 
Kaarelan kaupunginosan Maununnevan alueelle kerrosalaltaan noin        
5 620 m²:n liikuntahallin. Halli sijoittuu valtion omistamalle maa-alueelle 
rakennettavan Suomalais-venäläisen koulun viereen ja koulun on 
suunniteltu osaltaan myös vuokraavan hallin liikuntatiloja. Liikuntakes-
kuksen toimintaa hoitaa alalta pitkäaikaisen kokemuksen omaava Are-
na Center Oy.  

Liikuntakeskukseen rakennetaan neljä täysimittaista joukkuepeleihin 
soveltuvaa kenttäkokonaisuutta. Pääasialliset lajit ovat salibandy, futsal 
ja käsipallo, mutta myös koripallon ja lentopallon harrastaminen on 
mahdollista. Lisäksi kentillä on mahdollista pelata sulkapalloa. Yksi 
kentistä on jaettavissa väliverhoin kolmeksi erilliseksi liikuntatilaksi. 
Kenttien päätyyn sijoittuu erillinen 60 m²:n kiinteä näyttämö, joka erote-
taan kenttätilasta äänieristetyllä paljeovella. Näyttämöä voidaan käyttää 
joko erillisenä liikunta- ja harrastetilana tai esitys- ja kokoustilana. Hal-
liin rakennetaan lisäksi yhteensä 7 pukuhuonetta, kahvio ja varuste-
myymälä.

Kiinteistö Oy Kaarelan Liikuntakeskus hakee kokonaiskustannuksiltaan 
noin 6 555 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle (sisältäen tonttikustannuk-
set) Helsingin kaupungilta 2 322 000 euron lainaa. Kaupungin lainan li-
säksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan valtionavustuksella 750 000 
euroa, pankkilainalla 2 322 000 euroa sekä 1 161 000 euron omalla 
pääomalla.

Liikuntalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä KOy Kaarelan Lii-
kuntakeskukselle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahaston sääntöjen mukainen.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää-
detyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta 
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vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut 
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. 

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että 
kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin 
varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yh-
teisölle myönnetyn 2 322 000 euron lainan perusteella.

Kaupunki myöntää korkotukea harrastustoimintaan tulevan liikuntakes-
kuksen rakentamiskustannuksiin myönnettävälle lainalle. Liikuntakes-
kusta käyttävät ja vuokraavat seurat toimivat harrastetasolla. Kyseessä 
on urheilutila, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei 
todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista jäsenval-
tioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, 
kohta 197). Korkotuella ei siten ole vaikutuksia jäsenvaltioiden väliseen 
kauppaan, joten KOy Kaarelan liikuntakeskuksen saama taloudellinen 
etu ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se 
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahaston varoja on käytettävissä 19 miljoonaa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaarelan liikuntahallin lainahakemus_julkinen
2 Hankesuunnitelma
3 Käyttötaloussuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätöshistoria



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 46 (106)
Kaupunginhallitus

Asia/13
20.01.2020

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

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.12.2019 § 205

HEL 2019-010897 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon perustettavan yhtiön nimiin tehdystä lainahakemukses-
ta, joka koskee Kaarelan kaupunginosaan, Maununnevan osa-alueelle 
rakennettavaa liikuntakeskusta:

Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoite-
tuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 
2 322 000 euron lainan myöntämistä 20 vuoden laina-ajalla, 28.10.2019 
rekisteröidyllä nimenmuutoksella perustetulle Kiinteistö Oy Kaarelan 
Liikuntakeskukselle, kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista 
käytettäväksi osarahoituksena liikuntakeskuksen toteuttamiseksi Kaa-
relan alueelle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidet-
tävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu 
ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena.

Helsingin luoteisosissa on rajallisesti etenkin joukkuepalloilun sisälii-
kuntatiloja. Varsinkin suosiotaan kasvattavan salibandyn harrastus-
mahdollisuudet ovat hyvin heikot. Nykyiset liikuntatilat eivät vastaa sa-
libandyn vaatimuksia määrällisesti, kapasiteetiltaan tai esimerkiksi pe-
lialustaltaan. Laadukkaiden harrastustilojen puute on myös hidastanut 
seurojen toiminnan laajentumista ja näin ollen rajannut harrastajamää-
rien kasvua. Tilanne on kriittisin ennen kaikkea lasten ja nuorten ryh-
missä. 

Toteutuessaan liikuntakeskus täydentäisi kaupungin omaa palvelutar-
jontaa ja parantaisi huomattavasti alueen urheiluseurojen toimintaedel-
lytyksiä sekä tarjoaisi helpotusta lähialueen (Pohjois-Haaga, Lassila, 
Kannelmäki, Kaarela, Malminkartano, Maununneva, Länsi-Pakila, Pa-
loheinä ja Maunula) asukkaiden, koulujen päiväkotien ja oppilaitosten 
liikuntapaikkaolosuhteisiin. 

Kiinteistö Oy Kaarelan Liikuntakeskuksen nimissä haetaan kokonais-
kustannuksiltaan noin 6 555 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitus-
suunnitelman mukaista 2 322 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. 
Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan valtion 
avustuksella 750 000 euroa, pankkilainalla 2 322 000 euroa sekä 
1 161 000 euron omalla pääomalla.
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Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hank-
keissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskus-
tannuksista.

Käsittely

17.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana asiantuntijana oli liikuntapaikkapäällikkö Pet-
teri Huurre.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 31
Lausunto Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n sääntömuutok-
sesta koskien tilintarkastajien lukumäärää, nimeämistä ja toimikaut-
ta

HEL 2019-013169 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta lausuntonaan, että Helsingin kaupunki 
puoltaa Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n sääntöjen muuttamis-
ta siten, että säätiön hallitus valitsee vuosittain yhden tilintarkastajan ja 
varatilintarkastajan.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 11.12.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Suomen kansallisooppera 
ja -baletti sr

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen kansallisooppera ja –baletti sr
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Säätiön tarkoituksena on ylläpitää maassamme valtakunnallista ooppe-
ra- ja balettiteatteria, Kansallisoopperaa ja -balettia.

Säätiön sääntöjen mukaan Helsingin kaupunki nimeää kaksi (2) jäsentä 
säätiön 17-jäseniseen hallintoneuvostoon, kaksi (2) jäsentä 9-
jäseniseen hallitukseen sekä kaupunkien kiertävän vuoron mukaan toi-
sen yhtiön tilintarkastajista tai tämän varahenkilön.  

Säätiö kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön määräysvaltaan.

Sääntömuutos

Nykyisten sääntöjen mukaan säätiöllä on kaksi (2) tilintarkastajaa hen-
kilökohtaisine varahenkilöineen, jotka hallitus toteaa ja vahvistaa nime-
tyistä henkilöistä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Yhden tilintarkastajan (so. valvontatilintarkastajan) nimeää opetus- ja 
kulttuuriministeriö. Yhden tilintarkastajan nimeävät Espoon, Helsingin, 
Kauniaisten ja Vantaan kaupunginhallitukset vuorotellen siten, että tilin-
tarkastaja ja hänen varahenkilönsä edustavat eri kaupunkeja. 

Kaupunkien nimeämän edellisen tilintarkastajan aloitteesta säätiön hal-
litus päätti keväällä 2019 ryhtyä selvittämään siirtymistä yhden tilintar-
kastajan malliin, jossa säätiön hallitus valitsisi yhden tilintarkastajan ja 
varatilintarkastajan. Säätiön valvontatilintarkastaja on kannattanut tätä. 
Muutoksesta on alustavasti keskusteltu opetus- ja kulttuuriministeriön 
sekä säätiössä mukana olevien kaupunkien kanssa. 

Tarkastusvaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suositusten 
pohjalta säätiön hallitus päätti 5.12.2019 ehdottaa säätiön sääntöjen 
muuttamista siten, että säätiössä on yksi tilintarkastaja ja varatilintar-
kastaja, jotka hallitus nimeää vuosittain. 

Säätiön hallitus on perustellut muutosta muun muassa tilintarkastajan 
salassapitovelvollisuudella, muutoksesta syntyvillä kustannussäästöillä 
sekä päällekkäisten tarkastusten poistamisella. Tilintarkastaja raportoi 
aina säätiön hallitukselle, eikä kaupunkien valitsema tilintarkastaja näin 
ollen suorita tarkastusta kaupunkien toimeksiannosta tai niiden intres-
sien mukaan. Valvontatilintarkastaja on varsinaisena tilintarkastajana 
suorittanut lakien mukaisen tilintarkastuksen, jota kaupunkien tilintar-
kastaja on tarkastanut vaaditussa laajuudessa uudestaan. Toinen tilin-
tarkastaja tuo näin säätiölle lisäkustannuksia, jotka ovat poissa varsi-
naisesta toiminnasta.

Lopuksi
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Säätiön hallituksen perustelut huomioiden Helsingin kaupungin on tar-
koituksenmukaista antaa hyväksyvä lausunto sääntömuutosehdotuk-
sesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 11.12.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Suomen kansallisooppera 
ja -baletti sr

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 32
Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Helsinki–Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutus-
ten arviointiohjelmasta

HEL 2019-012093 T 11 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle Helsinki–Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäris-
tövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavan lausunnon: 

Helsingin kaupunki pitää kansallisen ja globaalin saavutettavuuden 
kannalta maan kasvukeskusten välisten nopeiden raideyhteyksien ke-
hittämistä tärkeänä. Näihin lukeutuvat niin Helsingin ja Turun välinen 
yhteys kuin Suomirata. Ilmastonäkökulmasta raideliikennehanke on 
tärkeä ja kannatettava. Arviointiohjelmassa on tunnistettu hyvin hank-
keen moninaiset ja laajalle ulottuvat vaikutukset ja arviointimenetelmiä 
on esitetty asianmukaisesti. Laajimmat ja pysyvimmät vaikutukset koh-
distuvat yhdyskuntarakenteeseen ja sen toimivuuteen. On tärkeää, että 
arvioinnissa kiinnitetään valtakunnallisen ja seututason arvioinnin ohel-
la riittävästi huomiota myös paikallistason muutoksiin hankkeen koko 
vaikutusalueella.

Liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon Helsingin 
rautatieaseman ratapihan kapasiteetin riittävyys mikäli hanke lisää ju-
naliikennettä Helsingin ja Espoon välisellä rataosuudella.

Jos Helsingin ja Espoon välinen junaliikenne kasvaa hankkeen johdos-
ta, on sillä ympäristövaikutuksia esimerkiksi lisääntyvän melun muo-
dossa myös Helsingin kaupungin alueella. Liikenteellisten vaikutusten 
arvioinnissa tulee ottaa huomioon Helsingin rautatieaseman ratapihan 
kapasiteetin riittävyys mikäli hanke lisää junaliikennettä Helsingin ja 
Espoon välisellä rataosuudella. Arviointiohjelmaan tulee sisällyttää 
myös hankkeen edellyttämät varikot ja niiden sijainnit.

Junaliikenteen nopeutuminen Helsingistä Turkuun sekä mahdollinen 
uusi taajamajunaliikenne Helsingin ja Lohjan välillä parantaa Helsingin 
kaupungin ja Helsingin seudun saavutettavuutta kestävillä kulkutavoilla, 
millä on vaikutusta työvoiman saatavuuteen ja yritysten toimintaedelly-
tyksiin. Helsingin alueen maankäytön kehittämiseen sillä ei ole juuri 
vaikutusta.

Käsittely
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Esteelliset: Anna Vuorjoki
Esteellisyyden syy: intressijääviys (hallintolaki 28.1 § 3 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 25.11.2019
2 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Helsinki-Turku nopean junayh-

teys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Helsingin 
kaupungin, kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen 
sekä kaavoittajan lausuntoa Väyläviraston Helsinki-Turku nopeaa ju-
nayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta lau-
suntoa. Lausuntoa on pyydetty 20.1.2020 mennessä. Lausunnon an-
tamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 27.1.2020 asti.

Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden ympäristövaikutusten 
arviointiohjelma

Hankkeen tarkoituksena on parantaa Helsinki–Turku -yhteysvälin rata-
kapasiteettia ja lisätä liikenteen täsmällisyyttä sekä vähentää häiriöitä. 
Tavoitteena on myös parantaa saavutettavuutta ja liikenteen sujuvuut-
ta, edistää liikenteen tavoiteverkon ja alueidenkäytön suunnitelmien to-
teutumista sekä tukea ilmastotavoitteita. Hankkeesta vastaavana toimii 
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Väylävirasto ja arviointimenettelyn yhteysviranomainen on Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Uudenmaan ELY-keskus).

Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA ja ra-
tatekninen suunnittelu välillä Salo–Kupittaa ja Piikkiön oikaisu -hanke 
käsittää Helsinki–Turku välisen nopean ratayhteyden ympäristövaiku-
tusten arvioinnin, sekä Salo–Kupittaa rataosuuden kaksoisraiteen ja 
Piikkiön oikaisun YVA:a tukevan ratateknisen suunnitelman ja selvityk-
set.

Suunnitteilla oleva uusi kaksiraiteinen Espoo–Salo -oikorata mahdollis-
taa nopean kaukoliikenteen Helsingin ja Turun välillä sekä lähiliiken-
teen kehittämisen Espooseen, Kirkkonummelle, Vihtiin ja Lohjalle. Es-
poo–Salo -oikorata lyhentää nykyistä Helsinki–Turku rataa noin 26 km. 
Salo–Turku -radan kaksoisraiteen suunnittelun tavoitteena on parantaa 
Salo–Turku -yhteysvälin ratakapasiteettia ja lisätä liikenteen nopeutta, 
täsmällisyyttä sekä vähentää häiriöitä.

Helsinki–Leppävaara ja Leppävaara–Kauklahti väliset rataosuudet jää-
vät tämän YVA:n ulkopuolelle, sillä Helsinki–Leppävaara raiteet on jo 
toteutettu, ja Espoo-radalla välillä Leppävaara–Kauklahti ympäristövai-
kutukset on jo arvioitu YVA-lain 4668/1994 edellyttämällä tavalla.

Erillisistä rataosuuksista huolimatta hankekokonaisuuden YVA toteute-
taan yhtenäisenä arviointina välille Helsinki–Turku. Arvioitavina vaih-
toehtoina ovat:

Helsinki–Leppävaara ja Leppävaara–Kauklahti väliset rataosuudet jää-
vät tämän YVA:n ulkopuolelle, sillä Helsinki–Leppävaara raiteet on jo 
toteutettu, ja Espoon-radalla välillä Leppävaara-Kauklahti ympäristö-
vaikutukset on arvioitu YVA-lain (4668/1994) edellyttämällä tavalla.

Tausta

Helsinki–Turku -yhteysvälillä on strateginen merkitys Suomen liikenne-
järjestelmässä, sillä se yhdistää maan suurimman ja maan kolmannek-
si suurimman kaupunkiseudun. Nopea junayhteys kaupunkien välillä 
tulee toteutuessaan palvelemaan laajaa joukkoa ihmisiä. Samalla han-
ke tukee radan varren kaupunkien ja kuntien maankäyttöä. Nopea ju-
nayhteys vahvistaa Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta sijoittajille 
ja elinkeinoelämälle. Helsinki–Turku -yhteysväli kuuluu Euroopan Unio-
nin TEN-T –ydinverkkokäytävään osana Tukholman ja Pietarin yhdistä-
vää akselia. Itä-länsisuuntaisen Pietariin jatkuvaan kehittämisvyöhyk-
keen lisäksi Turku–Helsinki -käytävä kytkeytyy poikittaiseen Helsin-
ki–Hämeenlinna–Tampere -vyöhykkeeseen. Myös Helsingin ja Tallin-
nan mahdollinen kaksoiskaupunkikehitys vahvistaa metropolialueen ja 
alueelle johtavien kehityskäytävien painoarvoa ja merkitystä toiminnal-
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lisina alueina. Laajempina raideliikenteen kehittämisen tavoitteina on 
parempi saavutettavuus, sujuva liikkuminen ja nopeat liikenneyhteydet. 
Raideliikenteen kehittäminen tukee myös EU:n ja Suomen kansallisia 
ilmastotavoitteita.

Arvioitavia asioita

Liikenteellisten vaikutusten lisäksi hankkeesta arvioidaan vaikutukset 
yhdyskuntarakenteeseen, vaikutukset maankäyttöön ja aluekehityk-
seen, vaikutukset ihmisten elinoloihin, vaikutukset terveyteen ja viihty-
vyyteen, melu ja runkoääni sekä -tärinävaikutukset, vaikutukset pinta-
vesiin ja pohjavesiin, vaikutukset luonnonoloihin ja suojelualueisiin, vai-
kutukset ekosysteemipalveluihin, vaikutukset maa- ja kallioperään, vai-
kutukset luonnonvarojen käyttöön, vaikutukset maisemaan ja kulttuuri-
perintöön, vaikutukset ilmanlaatuun, vaikutukset ilmastonmuutokseen 
sekä rakentamisen aikaiset vaikutukset. Arvioinnit tehdään YVA-
konsulttien tekemänä asiantuntija-arviona.

Jatkosuunnittelu

YVA-ohjelman valmistumisen ja nähtävillä olon jälkeen hankkeen yh-
teysviranomainen Uudenmaan ELY-keskus antaa ohjelmasta lausun-
tonsa kuultuaan sitä ennen alueen asukkaita ja viranomaisia. Lausun-
non perusteella toteutetaan vaikutusten arviointi ja laaditaan YVA-
selostus. Arviointiselostuksen valmistuttua yhteysviranomainen antaa 
siitä perustellun päätelmän, jonka jälkeen hankkeesta vastaava voi 
tehdä päätöksen jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta välillä 
Salo–Turku.

Valitusta vaihtoehdosta laaditaan tämän jälkeen ratalain mukainen 
suunnitelma, josta annetaan saman lain mukainen hyväksymispäätös 
suunnitelman käsittelyn jälkeen. Ennen hankkeen toteuttamista laadi-
taan rakentamisen yhteydessä rakennussuunnitelma. Suunnittelurat-
kaisu toimii myös kuntien tulevan maankäytön suunnittelun lähtökohta-
na.

Ratalain mukaisen suunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa radan sijainti ja 
suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Hankkeen toteuttami-
nen vaatii eduskunnan tai hankeyhtiön rahoituspäätöksen eikä vielä 
näin ollen ole Väyläviraston toteuttamisohjelmissa.

Saatu lausunto

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupun-
kirakenne palvelukokonaisuuden lausunto. Esitys on toimialan lausun-
non mukainen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 55 (106)
Kaupunginhallitus

Asia/15
20.01.2020

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 25.11.2019
2 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Helsinki-Turku nopean junayh-

teys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus
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§ 33
Helsingin kaupungin ja valtion välinen kuntaan osoittamista ja ko-
toutumista koskeva muutossopimus

HEL 2019-013090 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi muutokset liitteenä olevan Helsingin kau-
pungin ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen väli-
seen sopimukseen kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämi-
sestä siten, että luovutaan vuosittaiseen talousarvioon perustuvista 
kuukausittaisista ennakoista ja sopimukseen lisätään maininta alkukar-
toituksen järjestämisestä ja sen korvausten maksamisesta kaupungille. 
Samalla sopimukseen lisätään maininta erityiskustannusten korvaami-
sesta erillisellä sopimuksella sekä maininta kansainvälistä suojelua 
saaville henkilöille varattavien asuntojen odotusajan harkinnanvarais-
ten kustannusten korvaamisesta. Lisäksi sopimukseen tehdään EU:n 
yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimat muutokset.

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kansliapäällikön allekirjoittamaan 
sopimuksen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ilkka Haahtela, Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi
Laura Kyntölä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36666

laura.kyntola(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-keskus Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus
Liite 1

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010, jäljempänä ko-
toutumislaki) 41 §:n mukaan kunta voi tehdä elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskus) kanssa sopimuksen kotou-
tumislain 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden kuntaan 
osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Sopimuksen tekeminen 
on kotoutumislain 44 §:n mukaan valtion maksamien kotoutumislaissa 
tarkoitettujen toimenpiteiden kustannusten korvaamisen edellytyksenä.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 16.6.2014 § 698 Helsingin kau-
pungin ja Uudenmaan ELY-keskuksen välisen sopimuksen kuntaan 
osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Tällä sopimuksella kor-
vattiin Uudenmaan TE-keskuksen ja Helsingin kaupungin välillä 
1.2.2008 tehty pakolaisten vastaanottoa ja pakolaisista aiheutuvien 
kustannusten korvaamista koskeva sopimus.

Helsingin kaupunginhallitus muutti 19.9.2016 § 815 Uudenmaan ELY-
keskuksen kanssa tekemäänsä Helsingin kaupungin ja valtion välistä 
kuntaan osoittamista koskevaa avointa sopimusta (kaupunginhallitus 
16.6.2014 § 698) siten, että sopimukseen lisätään 75 kuntapaikan kiin-
tiö alaikäisille ilman huoltajaa saapuneille turvapaikanhakijoille. Kiintiö-
pakolaisten sekä haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoi-
den osalta kaupunginhallitus päätti jatkaa mainittua Uudenmaan ELY-
keskuksen ja Helsingin kaupungin välistä avointa sopimusta, jossa 
kaupunki laskuttaa kotoutumispalveluista koituvat kulut jälkikäteen val-
tiolta oleskeluluvan saaneiden ja Helsinkiin muuttaneiden reaalisen to-
teuman mukaisesti.

Muutokset sopimukseen

Uudenmaan ELY-keskus on edellyttänyt nykyisen vuonna 2014 allekir-
joitetun kaupungin ja Uudenmaan ELY-keskuksen kuntaan osoittami-
sesta ja kotoutumisen edistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamista 
lainsäädännöllisten muutosten vuoksi.  

Sopimuksessa sopijaosapuolet sitoutuvat noudattamaan toiminnas-
saan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679), tietosuojalakia 
(1050/2018) sekä muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä. Muutos liittyy 
14.4.2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksillä hyväksyttyyn 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen muutokseen, jonka kahden vuoden 
siirtymäaika päättyi 25.5.2018. 
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Toinen muutos liittyy korvausten maksamiseen. Sopimuksen mukaan 
Uudenmaan ELY-keskus korvaa kaupungille kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 
momentin mukaisista henkilöistä aiheutuneet lain 6 luvun mukaiset 
kustannukset valtion talousarvion rajoissa kotoutumislain 44 §:n, valtio-
neuvoston asetuksen (1393/2011) 1 §:n ja tämän sopimuksen nojalla. 
Korvausten hakemisessa ja myöntämisessä noudatetaan työ- ja elin-
keinoministeriön laatimaa ohjetta kotoutumisen edistämistä koskevan 
lain (1386/2010) mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille. Kor-
vaukset haetaan kehittämis- ja hallintokeskukselta (myöhemmin KEHA-
keskus).

Sopimuksessa korvausten maksamiseen liittyvät käytännöt muuttuvat 
aikaisemmasta 16.6.2014 allekirjoitetusta sopimuksesta siten, että uu-
dessa sopimuksessa ELY-keskus on korvattu 1.1.2015 perustetulla 
KEHA-keskuksella vastaanoton korvausten hakupaikkana. Sopimuk-
seen on myös lisätty maininta alkukartoituksen järjestämisestä ja sen 
korvausten maksamisesta kaupungille. Sopimuksen mukaan KEHA-
keskus maksaa kunnalle laskennallisen korvauksen kotoutumislain 9 
§:n mukaisen alkukartoituksen järjestämisestä aiheutuneista kustan-
nuksista. Kotoutumislain mukaan kunta käynnistää alkukartoituksen 
maahanmuuttajalle, joka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta 
annetun lain mukaista toimeentulotukea. Kunta voi käynnistää alkukar-
toituksen myös sitä pyytävälle maahanmuuttajalle, jos tämän arvioi-
daan sitä tarvitsevan. Korvaus alkukartoituksen järjestämisestä makse-
taan, jos maahanmuuttaja ei kunnan alkuhaastattelua tehtäessä ollut 
aikeissa hakeutua työmarkkinoille ja TE-toimiston järjestämään alku-
kartoitukseen.

Edellä mainittujen muutosten lisäksi sopimuksesta on poistettu viittauk-
set laskennallisista korvauksista maksettavien ennakoiden määrästä 
sopimiseen erillisesti vuosittain. Muutos liittyy kotoutumislaissa 
1.5.2019 tehtyihin muutoksiin, jonka perusteella lain 45 §:n mukaiset 
laskennalliset korvaukset maksetaan kunnalle jatkossa automaattisesti 
ilman erillistä hakemusmenettelyä. Samalla sopimukseen on lisätty 
kohta, että kunta ja Uudenmaan ELY-keskus sopivat erityiskustannus-
ten korvaamisesta erillisellä sopimuksella ja että kotoutumislain 49 §:n 
perusteella voidaan harkinnan mukaan korvata muun muassa kansain-
välistä suojelua saaville henkilöille varattavien asuntojen odotusajan 
kustannuksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ilkka Haahtela, Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 59 (106)
Kaupunginhallitus

Asia/16
20.01.2020

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

Laura Kyntölä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36666
laura.kyntola(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-keskus Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-

täntöönpano
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimiala
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§ 34
Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite Munkkivuoren julkisen liiken-
teen yhteyksien turvaamisesta

HEL 2019-006113 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite
2 Lausunto 17.6.2019, HSL.pdf
3 Munkkivuoren julkinen liikenne

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Terhi Koulumies esittää aloitteessaan, että Helsingin kau-
punki vaikuttaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymään (HSL) sen 
varmistamiseksi, että Munkkivuoressa säilyy riittävät joukkoliikenneyh-
teydet.

Munkkivuoren joukkoliikenneyhteydet säilyvät HSL:n linjastouudistuk-
sen jälkeen hyvinä. Munkkivuoreen päättyvä linja 18 ja runkolinja 500 
Munkkivuoresta Meilahden, Pasilan ja Herttoniemen kautta Itäkeskuk-
seen kulkevat tihein vuorovälein. Tätä tarjontaa täydentävät lukuisat 
Munkkivuoren ostoskeskuksen ohi Huopalahdentietä kulkevat linjat. 
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Suunnitteilla on myös Vihdintien kaupunkibulevardin pikaraitiotielinja 
Kannelmäestä keskustaan.

Linjan 52 tuleva reittimuutos on osa HSL:n hallituksen hyväksymää 
Helsingin poikittaislinjojen kehittämissuunnitelmaa, jonka muutokset to-
teutetaan aikaisintaan syksyllä 2021. Suunnitelmaan tehtiin asukkaiden 
vuorovaikutuksesta muutoksia. Linjan 52 poistumista Ulvilantieltä kor-
vataan lähibussilinjalla 33, jonka reitti jatkuu Munkkivuoren ostoskes-
kukselta Etelä-Haagan kautta Riistavuorenkujalle. Samalla linjan reitti 
siirtyy kulkemaan Ulvilantietä Munkkivuoren ympäri. Linja korvaa linjaa 
52 Munkkiniemen ja Ulvilantien sekä Ulvilantien ja Etelä-Haagan välillä. 
Linjan reitti kulkee Etelä-Haagassa sijaitsevien koulujen ja Huopalah-
den aseman lähellä. Linjan 33 liikennöinnin lisääminen parantaa jouk-
koliikenneyhteyksiä myös Vanhan Munkkiniemen alueella tarjoten ny-
kyistä paremmat asiointiyhteydet Munkkivuoren ostoskeskukselle. 

Yhteys Ulvilantieltä Haagan terveyskeskuslaboratorioon edellyttää 
vaihtoa mutta Munkkivuoren ostoskeskukselta Haagan terveyskeskuk-
sen kautta ajavat lähibussit 31 ja 32. Haagan toimipisteen sijaan vaih-
dottomia joukkoliikenneyhteyksiä on HUSLAB:in muihin toimipisteisiin. 
Tullinpuomin, Töölön sairaalan ja Kampin laboratorioihin on vaihdoton 
yhteys linjalla 18. 

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja HSL:n lausunnot. 
Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut alle 15 valtuutettua. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite
2 Lausunto 17.6.2019, HSL.pdf
3 Munkkivuoren julkinen liikenne

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunkiympäristölautakunta 01.10.2019 § 486

HEL 2019-006113 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen 
järjestämisestä Helsingin seudulla. Tehtäväänsä liittyen HSL suunnitte-
lee toimialueensa joukkoliikennelinjaston reitit ja aikataulut. HSL:n halli-
tus on hyväksynyt 16.4.2019 Helsingin poikittaislinjaston kehittämis-
suunnitelman, jonka osana on linjan 52 uudelleenjärjestely. Linjasto-
muutokset toteutetaan aikaisintaan syksyllä 2021.

Linjan 52 luonne muuttuu linjastouudistuksessa merkittävästi. Nykyinen 
harvalla vuorovälillä liikennöitävä polveilevasti reititetty poikittaislinja 52 
yhdistetään linjaan 552. Uudistetun linjan reitti kulkee aiempaa ti-
heämmällä vuorovälillä Kannelmäestä Huopalahden aseman kautta 
Munkkivuoreen ja siitä edelleen Munkkiniemen kautta Otaniemeen. 
Riittävän matkanopeuden varmistamiseksi uudistetun linjan 52 reitti 
kulkee pääkatuja pitkin. Munkkivuoressa ja Munkkiniemessä linjan reitti 
tulee kulkemaan Huopalahdentiellä. 

Linjan 52 Ulvilantien reittiosuuden poistumista kompensoidaan lähibus-
silinjan 33 reittimuutoksella. Munkkiniemen suunnasta tulevan linjan 33 
reitti siirretään kiertämään Ulvilantien ympäri ja reittiä jatketaan Munk-
kivuoren ostoskeskukselta Etelä-Haagan kautta Riistavuorenkujalle. 
Linja 33 tulee tarjoamaan koko Ulvilantien osuudella vaihdottoman yh-
teyden Munkkiniemen terveysasemalle. Joukkoliikenneyhteys Haagan 
terveysaseman laboratorioon muuttuu linjastomuutoksessa vaihdolli-
seksi. Haagan toimipisteen sijaan vaihdottomia joukkoliikenneyhteyksiä 
on HUSLABin muihin toimipisteisiin. Esimerkiksi linja 18 tarjoaa vaih-
dottoman yhteyden toimipisteisiin Tullinpuomissa, Töölön sairaalassa 
ja Kampissa.

Munkkivuoren joukkoliikenneyhteydet säilyvät linjastouudistuksen jäl-
keen korkealaatuisina. Pelkästään Munkkivuoreen päättyvät linja 18, 
joka kulkee koko päivän 10 minuutin vuorovälillä, ja runkolinja 500 
Munkkivuoresta Meilahden, Pasilan ja Herttoniemen kautta Itäkeskuk-
seen luovat Munkkivuoreen vahvan joukkoliikenteen palvelutason. Tätä 
tarjontaa täydentävät lukuisat Munkkivuoren ostoskeskuksen ohi Huo-
palahdentietä ajavat linjat. Suunnitteilla on myös Vihdintien kaupunki-
bulevardin pikaraitiolinja Kannelmäestä Keskustaan. Reittiä suunnitel-
laan Huopalahdentien kautta.

Esittelijä
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 35
Valtuutettujen Kansalaistori−Kaisaniemi jalankulun ja polkupyöräi-
lyn alikulkuyhteyden yleissuunnitelman käsittelyn yhteydessä te-
kemät toivomusponnet

HEL 2019-013520 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
30.1.2019 hyväksymien toivomusponsien johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimitti selvityksen ponsien ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Laura Kolben toi-
vomusponnesta Kaisaniemen puistosuunnittelusta

2 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Silvia Modigin toi-
vomusponnesta Kansalaistori-Kaisaniemi -alikulkuyhteyden läntisen 
sisääntulon toimivuudesta

3 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Atte Kalevan toi-
vomusponnesta Kansalaistori-Kaisaniemi -alikulkuyhteyden turvallisuu-
desta

4 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Tomi Sevanderin 
toivomusponnesta Kansalaistori-Kaisaniemi-alikulkuyhteyden suuauk-
kojen liikenneturvallisuudesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Käsitellessään Kansalaistori–Kaisaniemi jalankulun ja pyöräilyn alikul-
kuyhteyden yleissuunnitelmaa kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat 
toivomusponnet:

- Laura Kolben toivomusponsi, jonka mukaan selvitetään mahdollisuu-
det Kaisaniemen puistosuunnittelun päivittämiseksi, 

- Silja Modigin toivomusponsi, jonka mukaan jatkosuunnittelussa kiinni-
tetään erityistä huomiota läntiseen ulostuloon ja varmistetaan sen toi-
mivuus, 

- Atte Kalevan toivomusponsi, jonka mukaan selvitetään mahdollisuu-
det alikulkutunnelin koetun turvallisuuden parantamiseksi, 

- Silja Borgarsdòttir-Sandelinin toivomusponsi, jonka mukaan kiinnite-
tään erityistähuomiota tunnelin valaistukseen ja viihtyisyyteen turvalli-
suustunteenvahvistamiseksi, 

- Tomi Sevanderin toivomusponsi, jonka mukaan suunnittelussa kiinni-
tetään erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen esimerkiksi liikenne-
merkein osoittaen etuajo- ja väistämisvelvollisuudet. 

Selvitys

Kansalaistori–Kaisaniemi jalankulun ja pyöräilyn alikulkuyhteyden 
hankkeessa on edetty tarkempaan suunnitteluun, kaavapoikkeaman 
tekemiseen, tarvittavien katu- ja puistosuunnitelmien päivitykseen sekä 
rakennusluvan hakemiseen. Tarkemman suunnittelun yhteydessä on 
otettu kantaa sekä kaupunkikuvallisiin että toiminnallisiin ratkaisuihin. 
Rakennussuunnitelma tehdään osana rakennusurakkaa.

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi Kaisaniemen puistosuunnittelun päivittämi-
seksi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 5.3.2019 Kai-
saniemenpuiston suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet puistosuunni-
telman laadinnan pohjaksi. Tavoitteena on, että Kaisaniemenpuisto on 
vehreä, viihtyisä ja tapahtumarikas kaupunkilaisten olohuone. Puiston 
kehittämisen painopisteet ovat liikenteellisissä järjestelyissä, puistora-
kenteiden kunnostamisessa ja toimintojen jäsentelyssä ottaen huo-
mioon puiston kulttuuri- ja maisemahistorialliset arvot.

Kaisaniemenpuiston, Varsapuistikon ja Kaisaniemenrannan puisto- ja 
katualueiden suunnittelu on käynnistynyt. Suunnitelmat valmistuvat ke-
väällä 2021. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Kaisaniemen ja Töö-
lönlahden alueet yhdistävän alikulun suunnittelun kanssa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 66 (106)
Kaupunginhallitus

Asia/18
20.01.2020

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

Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi Kansalaistori–Kaisaniemi alikulkutunnelin 
läntisen ulostulon toimivuuden varmistamiseksi

Toivomusponnen mukaisesti Kansalaistori–Kaisaniemi  jalankulun ja 
pyöräilyn yhteyden jatkosuunnittelussa koko läntinen ulostulo on suun-
niteltu uusiksi, siten sen toimivuus on parempi. Spiraalirampista on luo-
vuttu ja se on korvattu suoralla rampilla. Suora ramppi on mahdutettu 
alueelle siirtämällä Töölönlahdenkatua hieman länteen, perustamalla 
junakiskot suoraan alikulun betonikanteen ja jyrkentämällä ramppia.

Valtuutettu Atte Kalevan toivomusponsi Kansalaistori–Kaisaniemi alikulkuyhteyden 
turvallisuuden parantamiseksi

Kansalaistori–Kaisaniemi jalankulun ja pyöräilyn alikulun yleissuunni-
telmassa on edistetty koettua turvallisuutta laadukkaalla valaistuksella, 
valvontakameroilla sekä viihtyisällä ja laadukkaalla rakenteella. Toivo-
musponnen mukaisesti jatkosuunnittelussa hiotaan toteutuksen yksi-
tyiskohtia, jotta alikulkuun ei jäisi esimerkiksi näkymättömiin jääviä kat-
vealueita tai vastaavia sosiaalisen turvallisuuden riskikohtia. Urakan 
hankintamalliksi on päätetty STk (Suunnittele ja toteuta urakka) eli ra-
kennussuunnitelma tehdään osana rakennusurakkaa ja ennen raken-
nustöiden aloitusta on tilaajan ja urakoitsijan yhteinen kehitysvaihe, 
jossa ratkaisuja hiotaan. Yksi kehitysvaiheen teemoista on tunnelin 
koettu turvallisuus.

Valtuutettu Silja Borgarsdòttir Sandelin toivomusponsi Kansalaistori–Kaisaniemi ali-
kulkuyhteyden valaistuksesta

Kansalaistori–Kaisaniemi jalankulun ja pyöräilyn alikulkuyhteyden 
yleissuunnitelmassa on alikulkuun suunniteltu erikoisvalaistus, joka on 
huomioitu kokonaiskustannusarviossa. Valaistussuunnitelman tavoit-
teena on varmistaa riittävä valaistus turvallisuuden tunteen varmistami-
seksi. Valaistusuunnittelussa painotetaan myös viihtyisyyttä ja kaupun-
kikuvallisia arvoja. Valaistuksen tarkka tyyppi ja tekniset ratkaisut saat-
tavat vaihtua tarkemmassa suunnittelussa, mutta toivomusponnen mu-
kaisesti laatutaso pidetään korkeana.

Valtuutettu Tomi Sevanderin toivomusponsi Kansalaistori-Kaisaniemi alikulkuyhtey-
den liikenneturvallisuudesta

Alikulku on osa Baanaverkkoa ja tulee toteutuessaan palvelemaan suu-
ria pyöräilyvolyymeja. Toiminnallisten ratkaisujen suunnittelussa kiinni-
tetään siksi erityistä huomiota sujuvuuteen ja liikenneturvallisuuteen. 
Alikulun suuaukkojen kohdalla turvallisuus varmistetaan takaamalla riit-
tävät näkemät sekä erottelemalla pyörätie selkeästi jalankulun tilasta. 
Samalla osoitetaan yksiselitteiset paikat risteäville kulkuvirroille, tarvit-
taessa ohjaavia kaiteita hyödyntäen. Suuaukkojen sijoittelua suhteessa 
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viereisiin ajoratoihin ohjaa näkemäalueita koskevat liikennetekniset oh-
jeet. Vaaditut miniminäkemät täyttyvät alikulun molemmissa päissä, 
mikä mahdollistaa turvalliset risteämisjärjestelyt pyörä- ja autoliikenteen 
välillä. Ajoratojen risteämisiä edeltävät nousut myös alentavat pyöräili-
jöiden nopeuksia ja vähentävät kolaririskiä.

Lopuksi

Asioista on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot. Vastaus 
on lautakunnan lausuntojen mukainen ja siinä on otettu huomioon lau-
takunnan lausuntojen jälkeiset suunnitelmien muutokset ja tarkentumi-
set.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Laura Kolben toi-
vomusponnesta Kaisaniemen puistosuunnittelusta

2 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Silvia Modigin toi-
vomusponnesta Kansalaistori-Kaisaniemi -alikulkuyhteyden läntisen 
sisääntulon toimivuudesta

3 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Atte Kalevan toi-
vomusponnesta Kansalaistori-Kaisaniemi -alikulkuyhteyden turvallisuu-
desta

4 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Tomi Sevanderin 
toivomusponnesta Kansalaistori-Kaisaniemi-alikulkuyhteyden suuauk-
kojen liikenneturvallisuudesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
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§ 36
Valtuutettu Matti Parpalan toivomusponsi viestinnän vastuunjaosta 
toimialarajat ylittävissä kriisitilanteissa

HEL 2019-006263 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
22.5.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Maisa Hopeakunnas, viestintäasiantuntija, puhelin: 040 509 6410

maisa.hopeakunnas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hanke-
suunnitelman 22.5.2019 kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla valtuu-
tettu Matti Parpalan ehdottaman toivomusponnen, jonka mukaan kau-
pungin tulee selvittää, onko toimialarajat ylittävien kriisitilanteiden vies-
tinnän vastuunjaossa parannettavaa tai tarkennettavaa. Selvityksen tu-
lee kohdistua erityisesti kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan rajapintaan sekä siihen, miten esim. koulujen 
ja päiväkotien tilaongelmia koskevan asukasviestinnän oikea-aikaisuus 
ja johdonmukaisuus voitaisiin varmistaa. Lisäksi tulee selvittää, onko 
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toimialojen tarpeen saada esim. kaupunginkanslian viestintäyksiköltä 
nykyistä enemmän tukea toimialarajat ylittävissä tilanteissa, joissa vaa-
ditaan nopeaa asukasviestintää.

Sekä kaupunkiympäristön että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 
on tunnistettu tilahankkeiden viestinnällinen tärkeys sekä se, että toi-
mialarajat ylittävien viestinnällisten käytäntöjen tulee toimia mahdolli-
simman saumattomasti. Aivan erityisesti yhteisten viestinnän käytäntö-
jen merkitys korostuu kriisitilanteiden hoidossa.

On tärkeää kehittää koko tilahallinnon prosessia, parantaa sen enna-
koitavuutta ja toimia siten, että kaikki orastavat kriisitilanteet kyetään 
tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ennaltaehkäi-
semään niitä nykyistä tehokkaammin. Haasteellisten tilanteiden eska-
loituminen kriisiksi on tehokkaimmin vältettävissä hyvällä asukas- ja 
asiakasviestinnällä.

Kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen tulee 
jatkossa kehittää yhteistyötään siten, että tiedonkulku toimialojen välillä 
on mahdollisimman sujuvaa, haasteelliset tilanteet tunnistetaan hyvissä 
ajoin ja viestinnässä on selkeät yhdessä sovitut käytännöt. Viestinnän 
tavoitteena on ennen muuta tukea palveluja käyttävien kaupunkilaisten 
arjen sujuvuutta ja rakentaa luottamusta kaupunkiorganisaation ja kau-
punkilaisten välillä. Viestinnän kehittämiseksi on jo käynnistetty
toimenpiteitä.

Oppilaiden huoltajille pidettävät infotilaisuudet toteutetaan moniamma-
tillisesti siten, että mukana on asiantuntijoita kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalta, kaupunkiympäristön toimialalta sekä kouluterveyden-
huollosta. Tehtaankadun ala-asteen korjauksen yhteydessä perustettiin 
lisäksi seurantaryhmä, johon kuuluvat kaupungin toimialojen lisäksi op-
pilaiden vanhempien ja opettajien edustajat.

Myös tiedon tarjontaan on kiinnitetty erityistä huomiota viime aikoina. 
Kaupunki on avannut aineistopankin osoitteessa www.hel.fi/talotiedot, 
johon on viety kattavasti kaupungin asiakastiedotteita sekä kiinteistöjen 
kuntoon ja korjauksiin liittyviä tutkimusraportteja. Tiedotteita lähetetään 
koulujen, päiväkotien ja muiden palvelutilojen käyttäjille esimerkiksi ra-
kennustöitä suunniteltaessa.

Kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
viestintäyhteistyötä on tiivistetty. Suunnitteilla on yhteinen toimintamalli, 
jonka mukaan haasteellisen tilakysymysten viestintä suunnitellaan ja 
toteutetaan toimialojen yhteistyönä. Toimitiloihin liittyvien kriisitilantei-
den ratkaisemiseksi muodostetaan poikkihallinnollinen tila-asioihin pe-
rehtynyt viestinnän tilanneryhmä.
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Monet kriisitilanteet liittyvät sisäilmaongelmiin. Käynnissä on toimialara-
jat ylittävän sisäilmaviestinnän käsikirjan laadinta. Käsikirjaan kootaan 
viestinnän onnistumisen kannalta keskeisiä toimintatapoja kaikkien si-
säilmaprosessissa mukana olevien työn tukemiseksi. Nopeasti eskaloi-
tuvissa tilanteissa on tärkeää, että jokainen tietää yhdessä sovitut toi-
mintatavat ja oman roolinsa viestinnän kokonaisuudessa. Myös sisäil-
maviestinnän ohjeistuksen päivittäminen on käynnissä.

Toimialojen tulee löytää yhdessä toimivat käytännöt viestinnällisten 
haasteiden ratkaisemiseen. Toimialat vastaavat omille asiakkailleen 
suuntautuvasta viestinnästä ja on tärkeää, että viestinnällinen vastuu 
on siellä missä vastataan myös palvelutuotannosta. Kaupungin häiriö- 
ja kriisiviestinnän ohjeiden mukaan toimiala vastaa viestinnästä toimia-
latasoisissa häiriöissä. Jos häiriö on vakava tai koskettaa useampaa 
kuin yhtä toimialaa, viestintää voidaan koordinoida kaupunginkansliasta 
ja koordinoinnista sovitaan tilannekohtaisesti. Kaupunginkanslian vies-
tintäosasto voi antaa tukea toimialojen viestinnälle myös tapauksissa, 
joissa toimialat tätä erikseen toivovat.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Maisa Hopeakunnas, viestintäasiantuntija, puhelin: 040 509 6410

maisa.hopeakunnas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi
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Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.12.2019 § 378

HEL 2019-006263 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sekä kaupunkiympäristön toi-
mialalla on tunnistettu tilahankkeiden viestinnällinen tärkeys sekä se, 
että toimialarajat ylittävien viestinnällisten käytäntöjen tulee toimia 
mahdollisimman saumattomasti.  Aivan erityisesti yhteisten viestinnän 
käytäntöjen merkitys korostuu kriisitilanteiden hoidossa. 

On tärkeää kehittää koko tilahallinnon prosessia, parantaa sen enna-
koitavuutta sekä toimia siten, että kaikki orastavat kriisitilanteet kyetään 
tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ennalta eh-
käisemään niitä nykyistä tehokkaammin. Haasteellisten tilanteiden es-
kaloituminen kriisiksi on tehokkaimmin vältettävissä hyvällä asukas- ja 
asiakasviestinnällä.

Kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toimialojen tu-
leekin jatkossa kehittää yhteistyötään siten, että tiedonkulku toimialojen 
välillä on mahdollisimman sujuvaa, haasteelliset tilanteet tunnistetaan 
hyvissä ajoin ja viestinnässä on selkeät yhdessä sovitut käytännöt. 
Viestinnän tavoitteena on ennen muuta tukea palveluja käyttävien kau-
punkilaisten arjen sujuvuutta ja rakentaa luottamusta kaupunkiorgani-
saation ja kaupunkilaisten välillä. Viestinnän kehittämiseksi on jo käyn-
nistetty toimenpiteitä. 

Viestinnässä tyypillistä on se, että koulun oppilaiden huoltajille pidettä-
vät infotilaisuudet toteutetaan moniammatillisesti siten, että mukana on 
asiantuntijoita kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta, kaupunkiympä-
ristön toimialalta sekä kouluterveydenhuollosta. Tehtaankadun ala-
asteen korjauksen yhteydessä perustettiin lisäksi seurantaryhmä, johon 
kuuluvat kaupungin toimialojen lisäksi oppilaiden vanhempien ja opet-
tajien edustajat.   

Myös tiedon tarjontaan on kiinnitetty huomiota. Kaupunki on avannut 
sivuston www.hel.fi/talotiedot. Tähän aineistopankkiin on viety hyvin 
kattavasti kaupungin asiakastiedotteita ja tutkimusraportteja, jotka liitty-
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vät kiinteistöjen kuntoon ja korjauksiin. Tiedotteita lähetetään koulujen, 
päiväkotien ja muiden palvelutilojen käyttäjille esimerkiksi rakennustöitä 
suunniteltaessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kaupunkiympäristön toimia-
lan viestintäyhteistyötä on tiivistetty. Suunnitteilla on yhteinen toiminta-
malli, joka tähtää siihen, että haasteellisen tilakysymysten viestintä 
suunnitellaan ja toteutetaan toimialojen yhteistyönä. Toimitiloihin liitty-
vien kriisitilanteiden ratkaisemiseksi muodostetaan poikkihallinnollinen 
tila-asioihin perehtynyt viestinnän tilanneryhmä.

Monet kriisitilanteet liittyvät sisäilmaongelmiin. Käynnissä on toimialara-
jat ylittävän sisäilmaviestinnän käsikirjan laadinta. Käsikirjaan kootaan 
viestinnän onnistumisen kannalta keskeisiä toimintatapoja kaikkien si-
säilmaprosessissa mukana olevien työn tukemiseksi. Nopeasti eskaloi-
tuvissa tilanteissa on tärkeää, että jokainen tietää yhdessä sovitut toi-
mintatavat ja oman roolinsa viestinnän kokonaisuudessa. Myös sisäil-
maviestinnän ohjeistuksen päivittäminen on käynnissä. 

Toimialojen tulee löytää yhdessä toimivat käytännöt viestinnällisten 
haasteiden ratkaisemiseen. Toimialat vastaavat omille asiakkailleen 
suuntautuvasta viestinnästä ja on erittäin tärkeää, että viestinnällinen 
vastuu on siellä missä vastataan myös palvelutuotannosta. Kaupungin-
kanslian roolina voi olla tuen antaminen tapauksissa, joissa toimialat tä-
tä tukea erikseen toivovat.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna-Kaisa Talvensaari, viestintä- ja markkinointipäällikkö, puhelin: 310 15964

hanna-kaisa.talvensaari(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 19.11.2019 § 587

HEL 2019-006263 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialalla sekä kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialalla on tunnistettu tilahankkeiden viestinnällinen tärkeys sekä se, 
että toimialarajat ylittävien viestinnällisten käytäntöjen tulee toimia 
mahdollisimman saumattomasti.  Aivan erityisesti yhteisten viestinnän 
käytäntöjen merkitys korostuu kriisitilanteiden hoidossa. 
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On tärkeää kehittää koko tilahallinnon prosessia, parantaa sen enna-
koitavuutta sekä toimia siten, että kaikki orastavat kriisitilanteet kyetään 
tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ennalta eh-
käisemään niitä nykyistä tehokkaammin. Haasteellisten tilanteiden es-
kaloituminen kriisiksi on tehokkaimmin vältettävissä hyvällä asukas- ja 
asiakasviestinnällä.

Kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toimialojen tu-
leekin jatkossa kehittää yhteistyötään siten, että tiedonkulku toimialojen 
välillä on mahdollisimman sujuvaa, haasteelliset tilanteet tunnistetaan 
hyvissä ajoin ja viestinnässä on selkeät yhdessä sovitut käytännöt. 
Viestinnän tavoitteena on ennen muuta tukea palveluja käyttävien kau-
punkilaisten arjen sujuvuutta ja rakentaa luottamusta kaupunkiorgani-
saation ja kaupunkilaisten välillä. Viestinnän kehittämiseksi on jo käyn-
nistetty toimenpiteitä. 

Viestinnässä tyypillistä on se, että koulun oppilaiden vanhemmille pi-
dettävät infotilaisuudet toteutetaan moniammatillisesti siten, että muka-
na on asiantuntijoita kaupunkiympäristön toimialalta, kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalta sekä kouluterveydenhuollosta. Tämän lisäksi 
esimerkiksi Tehtaankadun ala-asteen korjauksen yhteydessä perustet-
tiin seurantaryhmä, johon kuuluvat kaupungin toimialojen lisäksi oppi-
laiden vanhempien ja opettajien edustajat. Jatkossakin tarvitaan entis-
täkin enemmän kaupunkiorganisaation ja kaupunkilaisten välistä luot-
tamusta edistävää toimintaa.    

Myös tiedon tarjontaan on kiinnitetty erityistä huomiota viime aikoina. 
Kaupunki on avannut sivuston www.hel.fi/talotiedot. Tähän aineisto-
pankkiin on viety hyvin kattavasti kaupungin asiakastiedotteita ja tutki-
musraportteja, jotka liittyvät kiinteistöjen kuntoon ja korjauksiin. Tiedot-
teita lähetetään koulujen, päiväkotien ja muiden palvelutilojen käyttäjille 
esimerkiksi rakennustöitä suunniteltaessa.

Kaupunkiympäristön toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan viestintäyhteistyötä on tiivistetty. Suunnitteilla on yhteinen toiminta-
malli, joka tähtää siihen, että haasteellisen tilakysymysten viestintä 
suunnitellaan ja toteutetaan toimialojen yhteistyönä. Toimitiloihin liitty-
vien kriisitilanteiden ratkaisemiseksi muodostetaan poikkihallinnollinen 
tila-asioihin perehtynyt viestinnän tilanneryhmä.

Monet kriisitilanteet liittyvät sisäilmaongelmiin. Käynnissä on toimialara-
jat ylittävän sisäilmaviestinnän käsikirjan laadinta. Käsikirjaan kootaan 
viestinnän onnistumisen kannalta keskeisiä toimintatapoja kaikkien si-
säilmaprosessissa mukana olevien työn tukemiseksi. Nopeasti eskaloi-
tuvissa tilanteissa on tärkeää, että jokainen tietää yhdessä sovitut toi-
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mintatavat ja oman roolinsa viestinnän kokonaisuudessa. Myös sisäil-
maviestinnän ohjeistuksen päivittäminen on käynnissä. 

Toimialojen tulee löytää yhdessä toimivat käytännöt viestinnällisten 
haasteiden ratkaisemiseen. Toimialat vastaavat omille asiakkailleen 
suuntautuvasta viestinnästä ja on erittäin tärkeää, että viestinnällinen 
vastuu on siellä missä vastataan myös palvelutuotannosta. Kaupungin-
kanslian roolina voi olla tuen antaminen tapauksissa, joissa toimialat tä-
tä tukea erikseen toivovat.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö: 310 37368

heikki.mantymaki(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 75 (106)
Kaupunginhallitus

Asia/20
20.01.2020

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

§ 37
Valtuutettu Ted Apterin toivomusponsi Tehtaankadun ala-asteen 
sisäilmaoireiden ilmoitusprosessin kehittämisestä

HEL 2019-006264 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
22.5.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hanke-
suunnitelman 22.5.2019 kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla valtuu-
tettu Ted Apterin ehdottaman toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää, miten ilmoituk-
set Tehtaankadun ala-asteella sisäilmaoireista työterveyteen tällä het-
kellä toimivat sekä miten Tehtaankadun ala-asteella näitä prosesseja 
voidaan kehittää ja samalla hyödyntää näitä kokemuksia laajemmin 
myös muissa Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa. 
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Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan lausunnot. Molemmat lautakunnat ovat lausunnoissaan 
todenneet, että sisäilmaoireilua koskeva yhteistyö Työterveys Helsingin 
kanssa sujuu hyvin.

Työterveyshuolto kerää tietoa henkilöstön kokemasta sisäilmaoireilus-
ta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työntekijöitä on ohjeistettu 
olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon aina, kun he epäilevät sisäil-
maolosuhteiden mahdollisesti aiheuttavan oireilua. Tilojen terveellisyy-
destä vastaavien tahojen on tärkeää saada kaikki mahdollinen tieto, jo-
ta sisäilmaolosuhteista ja niiden mahdollisista vaikutuksista tilojen käyt-
täjille on tiedossa.

Työterveyshuolto kerää systemaattisesti oman toimintansa kautta työ-
paikkojen sisäilmaoiretietoa, jota hyödynnetään yhdessä sisäilma-
asiantuntijoiden kanssa terveydellisen merkityksen arvioinnissa. Kuten 
koko kaupungin myös työterveyshuollon periaatteena on, että kaikki oi-
reilu otetaan vakavasti. Sisäilmahaittoihin ja erityisesti kosteusvaurioi-
hin tulee kuitenkin puuttua myös ilman että tiloissa oireillaan lainkaan. 
Kehittämiskohteena on, että ongelmiin pystyttäisiin puuttumaan enna-
koiden. Tärkeänä osana tätä on varhainen tiedottaminen, jossa myös 
työterveyshuolto on mukana.

Myös Tehtaankadun ala-asteen kohdalla yhteistyö toimialojen ja työter-
veyshuollon välillä on ollut sujuvaa. Työterveys Helsinki on pitänyt kau-
punkiympäristön toimialan asiantuntijat tietoisina henkilöstön tekemistä 
yhteydenotoista. Tehtaankadun ala-asteen henkilöstön työterveyshuol-
lon yhteydenotot (kaikki vastaanottokäynnit ja sisäilmaoireita koskevat 
yhteydenotot myös puhelimitse ja eTyöterveyden kautta) on käyty läpi 
lukuvuosien 2017–2018 ja 2018–2019 osalta ja tieto on ollut sisäilma-
asiantuntijoiden käytettävissä.

Työterveys Helsingin edustajat ovat osallistuneet kolmeen Tehtaanka-
dun ala-asteen työntekijöille vuonna 2019 järjestettyyn sisäilma-
aiheiseen tiedotustilaisuuteen ja kertoneet sekä toimintatavoista että 
tehdyistä havainnoista. Tilaisuudet ovat olleet vuorovaikutteisia ja työn-
tekijöillä on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja. Työ-
terveyshuollon edustaja on osallistunut myös koulun moniammatillisen 
seurantaryhmän toimintaan syksyllä 2019.

Työterveyshuolto on käynyt omat käytäntönsä läpi sisäilmaan liittyvien 
oireiluilmoitusten kirjaamiseen, arvioinut omaa toimintaansa ja täsmen-
tänyt ilmoituksen vastaanottajan tehtävää ja roolia.

Molemmat toimialat tekevät Työterveys Helsingin kanssa jatkuvasti yh-
teistyötä sisäilmaan liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyö on vuorovaikut-
teista ja hyvin toimivaa. Työterveys Helsingin edustaja on aktiivisesti 
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mukana sekä koko kaupungin että kasvatuksen ja koulutuksen sisäil-
maryhmissä ja osallistuu näin ollen yhteiseen kehittämistyöhön sisäil-
ma-asioissa. Tämä takaa moniammatillisen tiedonkulun siirtymisen mo-
lempiin suuntiin ja luo kehitykselle hyvät mahdollisuudet.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 653

HEL 2019-006264 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että työterveyshuolto kerää tietoa 
henkilöstön kokemasta sisäilmaoireilusta. Tilojen terveellisyydestä vas-
taavien tahojen on tärkeää saada kaikki mahdollinen tieto, mitä sisäil-
maolosuhteista ja niiden mahdollisista vaikutuksista tilojen käyttäjille on 
tiedossa. 
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Tehtaankadun ala-asteen kohdalla yhteistyö kaupunkiympäristön toi-
mialan ja Työterveys Helsingin välillä on sujunut hyvin. Työntekijät on 
ohjeistettu olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon aina, kun epäilevät 
sisäilmaolosuhteiden mahdollisesti aiheuttavan oireilua. Helsingin kau-
pungin palveluksessa olevien työntekijöiden osalta tämä on tarkoittanut 
yhteydenottoa Työterveys Helsinkiin. Muiden työterveyspalveluita tar-
joavien tahojen kanssa ei säännöllistä yhteistyötä ole ollut.

Työterveys Helsinki on pitänyt kaupunkiympäristön toimialan asiantunti-
jat hyvin tietoisina henkilöstön tekemistä yhteydenotoista. Työtervey-
den palvelupäällikön mukaan: ”Tehtaankadun ala-asteen henkilöstön 
työterveyshuollon yhteydenotot (kaikki vastaanottokäynnit ja sisäilmaoi-
re-yhteydenotot myös puhelimitse ja eTyöterveyden kautta) on käyty 
läpi lukuvuosien 2017–18 ja 2018–19 osalta ja tämä tieto on sisäilma-
asiantuntijoiden käytettävissä.”.

Lisäksi työterveyden palvelupäällikkö toteaa: ”Työterveyshuolto kerää 
systemaattisesti oman toimintansa kautta työpaikkojen sisäilmaoiretie-
toa, mitä hyödynnetään yhdessä sisäilma-asiantuntijoiden kanssa ter-
veydellisen merkityksen arvioinnissa. Kuten koko kaupungin, myös työ-
terveyshuollon periaatteena on, että kaikki oireilu otetaan vakavasti. 
Perusperiaatteena kuitenkin on, että sisäilmahaittoihin ja erityisesti kos-
teusvaurioihin tulee puuttua ilman, että tiloissa oireillaan lainkaan. Ke-
hittämiskohteena on, että ongelmiin pystytään puuttumaan ennakoiden, 
ja tärkeänä osana tätä on varhainen tiedottaminen, jossa myös työter-
veyshuolto on mukana.”.

Työterveys Helsingin edustajat ovat osallistuneet Tehtaankadun ala-
asteen työntekijöille 1.4., 28.5. ja 6.8.2019 järjestettyihin sisäilma-
aiheisiin tiedotustilaisuuksiin ja kertoneet niissä sekä toimintatavoista 
että tehdyistä havainnoista. Tilaisuudet ovat olleet vuorovaikutteisia ja 
työntekijöillä on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja. 
Työterveys Helsingin edustaja on osallistunut myös koulun moniamma-
tillisen seurantaryhmän kokoonpanoon syksyllä 2019.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Työterveys Helsingin kanssa 
tehdään jatkuvasti yhteistyötä sisäilmaan liittyvissä kysymyksissä. Yh-
teistyö on vuorovaikutteista ja hyvin toimivaa. Työterveys Helsingin 
edustaja on aktiivisesti mukana sekä kaupungin että kasvatuksen ja 
koulutuksen sisäilmaryhmissä, mikä takaa moniammatillisen tiedonku-
lun siirtymisen molempiin suuntiin ja luo kehitykselle hyvät mahdolli-
suudet.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Anna Saarinen, tiimipäällikkö: 310 33196

anna.saarinen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.12.2019 § 379

HEL 2019-006264 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että työterveyshuolto 
kerää tietoa henkilöstön kokemasta sisäilmaoireilusta. Henkilöstöä oh-
jeistetaan aina, kun on epäily sisäilman aiheuttamasta oireesta ole-
maan yhteydessä työterveyshuoltoon. Tehtaankadun ala-asteella reh-
tori on informoinut henkilöstöä tästä. Tehtaankadun ala-asteen proses-
sin aikana on käytäntöä täsmennetty ja yhteistyötä tiivistetty myös työ-
terveyshuollon ja rehtorin välillä. Käytännön täsmennyksen jälkeen on 
ilmoituksia tullut enemmän työterveyshuoltoon ja ne on selkeästi kirjat-
tu sekä saatua tietoa hyödynnetty tilanteen seurannassa.  

Palvelupäällikkö Marjaana Saarelan, työterveys Helsinki, mukaan: Teh-
taankadun ala-asteen henkilöstön työterveyshuollon yhteydenotot 
(kaikki vastaanottokäynnit ja sisäilmaoire -yhteydenotot myös puheli-
mitse ja eTyöterveyden kautta) on käyty läpi lukuvuosien 2017-18 ja 
2018-19 osalta ja tämä tieto on sisäilma-asiantuntijoiden käytettävissä. 
Työterveyshuolto on osallistunut kevään 2019 aikana kahteen (sekä 
syksyllä yhteen) henkilöstön tiedotustilaisuuteen, joissa on esitelty 
myös työterveyshuollon prosessia ja tehtyjä havaintoja.

Työterveyshuolto kerää systemaattisesti oman toimintansa kautta työ-
paikkojen sisäilmaoiretietoa, mitä hyödynnetään yhdessä sisäilma-
asiantuntijoiden kanssa terveydellisen merkityksen arvioinnissa.  Kuten 
koko kaupungin myös työterveyshuollon periaatteena on, että kaikki oi-
reilu otetaan vakavasti. Perusperiaatteena kuitenkin on, että sisäilma-
haittoihin ja erityisesti kosteusvaurioihin tulee puuttua ilman, että tilois-
sa oireillaan lainkaan. Kehittämiskohteena on, että ongelmiin pystytään 
puuttumaan ennakoiden ja tärkeänä osana tätä on varhainen tiedotta-
minen, jossa myös työterveyshuolto on mukana. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että työterveyshuollon kanssa 
tehdään säännöllisesti yhteistyötä sisäilmaan liittyvissä kysymyksissä. 
Työterveyshuolto on mukana sekä Helsingin kaupungin, että kasvatuk-
sen ja koulutuksen sisäilmaryhmissä ja osallistuu näin ollen yhteiseen 
kehittämistyöhön sisäilma-asioissa. Osallisuus em. ryhmissä takaa 
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myös sen, että kaikki uudet tavat tulevat kaikkien tietoon. Ilmoituspro-
sessi työterveyshuoltoon toimii henkilöstön osalta. Tehdyt ilmoitukset 
ovat olleet käytettävissä ja ne on huomioitu. Työterveyshuolto on käy-
nyt omat käytäntönsä läpi sisäilmaan liittyvien oireiluilmoitusten kirjaa-
miseen. He ovat arvioineet omaa toimintaansa ja tämän pohjalta täs-
mentäneet ilmoituksen vastaanottajan tehtävää ja roolia.

Tehtaankadun ala-asteen osalta koko prosessia on arvioitu ja todettu, 
että tietoisuutta ilmoituskäytännöistä tulee lisätä kasvatuksen ja koulu-
tuksen työpaikoilla. Tehtaankadun ala-asteen osalta on henkilöstön ti-
lannetta seurattu aktiivisesti yhdessä työterveyshuollon kanssa. Lisäksi 
työterveyshuolto on ollut mukana Tehtaankadun ala-asteen seuranta-
ryhmässä, jossa on myös henkilöstön, kouluterveyshuollon ja vanhem-
pien edustus.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jari Mäenmaa, työsuojelupäällikkö, puhelin: 310 44139

jari.maenmaa(a)hel.fi
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§ 38
Kaupunkistrategian valtuustokauden puolivälin arviointi

HEL 2019-012881 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupunkistrategian valtuusto-
kauden puolivälin arvioinnin

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

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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

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-
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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.

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-
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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 
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-
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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 -
yksikkö, kansainvälisten asioiden yksikkö sekä strategia- ja kehittämi-
syksikkö. 

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 
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-
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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.

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-
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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. Strategiakaudella 
päästöt ovat vähentyneet. Vuoden 2018 lopussa päästöt olivat vähen-
tyneet 27 prosenttia vuoden 1990 tasosta ja ne olivat 4 prosenttia pie-
nemmät kuin edellisenä vuonna. Asukasta kohti päästöt ovat vähenty-
neet vuoden 2018 loppuun mennessä 45 prosenttia vuoden 1990 ta-
sosta ja ne olivat 5 prosenttia pienemmät kuin edellisen vuoden lopus-
sa.

Valtuuston 27.11.2019 päättämässä vuoden 2020 talousarviossa linjat-
tiin olennaisia toimia lämmityksen energiankulutuksen hillitsemiseksi 
Hiilineutraali Helsinki -ohjelman lämmönkulutustavoitteen osalta. Ta-
lousarvion linjausten mukaisesti asuinkerrostalotonttien varaus- ja luo-
vutusehdoissa vaaditaan A-energiatehokkuusluokkaa, kaikkien kau-
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pungin hallinnoimien uudisrakennushankkeiden suunnittelussa on E-
luku 20% kansallisia rakentamismääräyksiä pienempi, kaupungin hal-
linnoimat korjausrakennushankkeet suunnitellaan energiatehokkuuden 
osalta siten, että rakennuksen energiantarve on enintään 80 % kysei-
sen rakennusluokan energiankulutusta koskevista vaatimuksista ja 
kaikkien kaupungin hallinnoimien hankkeiden rakennukset suunnitel-
laan A-energialuokkatason mukaisiksi.

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. Helsingin 
kaupungin tavoitteena on kaupunkistrategian mukaisesti nostaa var-
haiskasvatuksen osallistumisastetta. Varhaiskasvatuksen osallistumi-
saste on noussut eri ikäluokissa systemaattisesti vuodesta 2016 läh-
tien. 0–6-vuotiaiden lasten osallistumisaste on noussut 2,5 %-yksikköä.

Kiusaamisen vastainen ohjelma on käynnistetty. Ohjelma otetaan käyt-
töön lukuvuonna 2019–2020. Koulutustakuuta toteutetaan edelleen 
Helsingissä, eli kaikille perusopetuksen päättäville on tarjolla jatkokou-
lutuspaikka. Liikkumishankkeet ovat käynnissä kaikilla koulutusasteilla.
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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-
englanti opetus. Kiinan kielen opetusta on laajennettu aloittamalla Itä-
keskuksen peruskoulussa kiinan opetus A1-kielenä ensimmäiseltä luo-
kalta 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. 
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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-
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-
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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.

Taloushallintopalveluliikelaitoksessa tavoitteeksi asetettiin ”Uudistuva 
Talpa” ja kaupunkistrategian mukaisesti Talpan henkilöstö on mukana 
palveluiden uudistamisessa.

Kaupungin palveluprosessien parantamiseksi käynnissä on lean-
hankkeiden kokonaisuus. Talvella 2018-19 on leanattu ensimmäistä 
viiden asiakasprosessin kokonaisuutta: varhaiskasvatukseen hakeutu-
minen, koulujen HSL-lippujen digitalisaatio, työnhakuprosessi, terveys- 
ja hyvinvointikeskuksen sujuva asiointi ja ulkoilmatapahtuman järjestä-
minen. 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-
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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.

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-
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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.

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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 93 (106)
Kaupunginhallitus

Asia/21
20.01.2020

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

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. 

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.
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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-
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). 
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 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

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.12.2019 § 859

HEL 2019-012881 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 20.1.2020 saakka.

Käsittely

16.12.2019 Pöydälle
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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
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§ 39
Kaupunginvaltuuston 15.1.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 15.1.2020 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä

4 §, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja tarkastusvirastolle.

5 §, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle sosiaali- ja terveyslauta-
kunnalle.

6 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsin-
gin käräjäoikeudelle.

7 §, Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelma (ala-aste, yläaste, päiväkoti ja nuo-
risotilat)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaostolle, kasvatus- ja koulutuslautakunnalle sekä kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalle.

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

8 §, Vallilan korttelin 22367 asemakaavan muuttaminen, Aleksis Kiven katu 5 (nro 
12581)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kaavamuu-
toksen hakijalle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin 
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seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Helen Oy:lle ja Helen Säh-
köverkko Oy:lle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle, Aska/Koski 
ja kulttuuriperintöyksikölle.

9 §, Oulunkylän Patolan Paturintie 3 ja 5 asemakaavan muuttaminen (nro 12513)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, asemakaa-
vamuutoksen hakijalle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymälle, Helen Oy:lle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja As-
ka/Koski.

10 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet (10-16) kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

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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§ 40
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 3 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 14.1.2020
- ympäristö- ja lupajaosto 16.1.2020
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta 14.1.2020
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.1.2020
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 41
Valtuutettu Atte Kalevan Malmin lentokentän alueen YVA-
menettelyä koskevan aloitteen käsittelyn siirtäminen kaupunginval-
tuuston 29.1.2020 kokoukseen

Päätös

Kaupunginhallitus esitti, että valtuutettu Atte Kalevan aloite Malmin len-
tokentän alueen YVA-menettelystä käsitellään kaupunginvaltuuston 
29.1.2020 kokouksessa.

Käsittely

Esittelijä lisäsi esityksen esityslistalle kokouksessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi asian ottamisen käsiteltäväkseen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli 13.1.2020 § 7 valtuutettu Atte Kalevan aloi-
tetta Malmin lentokentän alueen YVA-menettelystä (HEL 2019-
009562). Asian oli tarkoitus edetä seuraavaan aloitteita käsittelevään 
valtuuston kokoukseen 12.2.2020.

Valtuuston 29.1.2020 kokouksen asioiden vähäisen määrän vuoksi on 
perusteltua, että yllä mainittu aloite otetaan käsiteltäväksi jo tähän ko-
koukseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sarvilinna, Sami

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 42
Rahoituksen myöntäminen nuorten palkkaamiseen Siisti kesä -
hankkeessa vuonna 2020

HEL 2019-012652 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2020 talousarvion kohdassa 
1 30 01 Khn käytettävänä olevasta määrärahasta kaupunginkanslian 
käytettäväksi 850 770 euroa.

Määräraha käytetään nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Siisti 
kesä -hankkeessa. Määrärahalla voidaan palkata noin 270 nuorta 3 
viikkoa – 2 kuukautta kestäviin työsuhteisiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Emmi Korvola, hr-asiantuntija, puhelin: 310 37998

emmi.korvola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin viihtyisyyteen on varattu vuodelle 2020 kaupunginhallituk-
sen käytettäväksi määrärahaa talousarvion kohdalle 1 30 01. Määrära-
hasta käytetään käyttösuunnitelman mukaisesti 800 770 euroa työnte-
kijöiden palkkauskuluihin sekä työntekijöiden suojavaatetukseen, työ-
välineistöön sekä välttämättömiin turvakoulutuksiin 50 000 euroa. Yh-
teensä 850 770 euroa.

Rahoitusta haetaan aiempien vuosien toteuman mukaisesti. Päätök-
sentekoa on aikaistettu aiempiin vuosiin nähden johtuen rahoituksen 
jakamisesta Siisti kesä -hankkeen ohella myös Maailman toimivin kau-
punki – nuorten kesärekryhankkeelle. Rahoituksen ja työkuukausien 
jakautuminen sovitaan erikseen kulttuurin ja vapaa-ajan liikuntapalve-
luiden sekä rakentamispalveluliikelaitos Staran kanssa.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Emmi Korvola, hr-asiantuntija, puhelin: 310 37998

emmi.korvola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41 ja 42 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 26, 27, 29, 30 ja 33 §: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 Otto Meri

Silja Borgarsdottir Sandelin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 29.01.2020.


