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Kokousaika 27.01.2020 16:00 - 17:02

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Sevander, Tomi kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Koulumies, Terhi
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Sazonov, Daniel
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Diarra, Fatim varajäsen

saapui 16:04, poissa: 43 §
Karhuvaara, Arja varajäsen
Kiesiläinen, Mikko varajäsen
Kivelä, Mai varajäsen
Said Ahmed, Suldaan varajäsen

Muut

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

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

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

johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Gros, Nina henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja

saapui 16:04, poissa: 43 §
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Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Linden, Timo kaupunginsihteeri
Nelskylä, Maria kaupunginsihteeri

poistui 16:40, läsnä: 43 - 45 §
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Qvisen, Tom projektipäällikkö

asiantuntija
saapui 16:06, poistui 16:40, läsnä: 
osa 45 §:ää

Rantanen, Kirsti arkkitehti
asiantuntija
saapui 16:06, poistui 16:40, läsnä: 
osa 45 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
43 - 72 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
43 §

Juha Summanen hallintojohtaja
44 §, 64 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
45 - 63 §, 65 - 72 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
43 - 72 §
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§ Asia

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

44 Asia/2 V 12.2.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

45 Asia/3 V 12.2.2020, Helsinki Garden, Nordenskiöldinkatu 13:n ja osan Eläin-
tarhan muusta alueesta käsittävä asemakaavan muutos (12572)

46 Asia/4 V 12.2.2020, Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin 
julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamisesta

47 Asia/5 V 12.2.2020, Valtuutettu Risto Rautavan aloite kiireettömään hoitoon 
pääsyn jonojen poistamisesta

48 Asia/6 V 12.2.2020, Valtuutettu Fatim Diarran aloite helsinkiläisten äänestys-
tä helpottavan sovelluksen tuottamiseksi

49 Asia/7 V 12.2.2020, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite koulutuksen järjes-
tämisestä valtuutetuille syrjinnän ja vihapuheen ehkäisemiseksi

50 Asia/8 V 12.2.2020, Valtuutettu Matias Pajulan aloite vakituisen läsnäolo- ja 
puheoikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajalle kaupungin-
valtuuston kokouksissa

51 Asia/9 V 12.2.2020, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite erityisuimakortin laa-
jentamisesta lymfedeemaa sairastaviin

52 Asia/10 V 12.2.2020, Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite äitiysneuvolapalve-
lujen saatavuudesta

53 Asia/11 V 12.2.2020, Valtuutettu Seija Muurisen aloite sosiaali- ja terveyspal-
velujen kokonaisuuden hallinnasta

54 Asia/12 V 12.2.2020, Valtuutettu Outi Alasen aloite matalan kynnyksen psy-
kiatrian yksiköstä

55 Asia/13 V 12.2.2020, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotona asuvien 
ikäihmisten yksilöllisen kuntoutuksen tehostamisesta

56 Asia/14 V 12.2.2020, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kotihoitajien asiakas-
kohtaisen ajankäytön harkinnan lisäämisestä

57 Asia/15 V 12.2.2020, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite hidastetöyssyjä 
Koirasaarentielle

58 Asia/16 V 12.2.2020, Valtuutettu Mikko Särelän aloite Helsinginkadun asemas-
ta
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59 Asia/17 V 12.2.2020, Valtuutettu Seija Muurisen aloite autoliikenteen vähen-
tämisestä Iso Roobertinkadulla

60 Asia/18 V 12.2.2020, Valtuutettu Juhani Strandénin aloite puistonpenkkejä 
Antinniitylle

61 Asia/19 V 12.2.2020, Valtuutettu Juhani Strandénin aloite bussipysäkkien le-
ventämisestä Kaupintie 11 kohdalla

62 Asia/20 V 12.2.2020, Valtuutettu Jenni Pajusen aloite koulujen hävikkiruuan 
tarjoamisesta nuorisotiloissa

63 Asia/21 V 12.2.2020, Valtuutettu Emma Karin aloite kaupungin osallistumises-
ta kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun

64 Asia/22 Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen valinta

65 Asia/23 Pelastuslaitoksen pelastuskomentajan avoimen viran hoitaminen

66 Asia/24 Hankintaoikaisuvaatimus, vaihtomattopalvelut

67 Asia/25 Hankintaoikaisuvaatimus, ilmanpuhdistimien vuokraus (Cair AB Fin-
land Filial)

68 Asia/26 Hankintaoikaisuvaatimus, ilmanpuhdistimien vuokraus (Oy Lifa Air Ltd)

69 Asia/27 Hankintaoikaisuvaatimus, ilmanpuhdistimien vuokraus (UniqAir Oy)

70 Asia/28 Maa-alueen vuokraaminen Pirkkolan liikuntapuiston alueelta Pirkkolan 
Liikuntahalli Oy:lle

71 Asia/29 Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite Munkkivuoren julkisen liikenteen 
yhteyksien turvaamisesta

72 Asia/30 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 1 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/1
27.01.2020

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

§ 43
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 Mikko 
Kiesiläisen ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Terhi Koulumie-
hen ja Suldaan Said Ahmedin.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Reetta Vanhasen sijasta Mikko Kiesiläi-
sen ja varatarkastajaksi Veronika Honkasalon sijasta Suldaan Said 
Ahmedin.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Reetta 
Vanhasen ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Terhi Koulumie-
hen ja Veronika Honkasalon.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 44
V 12.2.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2020-000201 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 toteaa, että käräjäoikeuden lautamies Jukka Kuittisen luottamustoi-
mi on päättynyt ja

 valitsee Jouni Nevalaisen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta 
esittää Jouni Nevalaista käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 toteaa, että käräjäoikeuden lautamies Jukka Kuittisen luottamustoi-
mi on päättynyt ja

 valitsee ________ käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 tou-
kokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 294 Jukka Kuittisen (Kok.) kärä-
jäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. Jukka Kuittinen on kuollut 30.11.2019.

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.

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

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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§ 45
V 12.2.2020, Helsinki Garden, Nordenskiöldinkatu 13:n ja osan 
Eläintarhan muusta alueesta käsittävä asemakaavan muutos 
(12572)

HEL 2017-007173 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Kirsti Rantanen ja projektipääl-
likkö Tom Qvisen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen ko-
kouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mai Kive-
län ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(at)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37027

hanna.pikkarainen(at).fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12572 kartta, päivätty 26.3.2019, muutet-
tu 17.12.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12572 selostus, päivätty 26.3.2019, muu-
tettu 17.12.2019, päivitetty Kylk:n 17.12.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 26.3.2019, täydennetty 3.12.2019, liitteineen
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6926 / 26.3.2019, muutettu 3.12.2019)
6 Eläintarhan luoteisosan ympäristöhistoriallinen selvitys, Näkymä Oy, 

2017
7 Helsingin Jäähallin rakennushistoriallinen selvitys, PES-Arkkitehdit Oy, 

19.1.2018
8 Kaupunkikuvallinen ja maisemallinen tarkastelu, B&M Oy, 1.11.2019
9 Ympäristömeluselvitys, A-Insinöörit Oy, 14.8.2019
10 Tärinä- ja runkomeluselvitys, A-Insinöörit Oy, 13.12.2017
11 Helsinki Garden - hankkeen laajojen taloudellisten vaikutusten arviointi, 

Helsingin kaupunki, 15.10.2019
12 Helsinki Garden -hankkeen liikuntavaikutusten arviointi, Helsingin kau-

punki, 15.2.2019

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) puisto-, 
urheilupuisto-, pysäköinti- ja katualueita sekä maanalaista tilaa a-b-c-d 
-merkityllä alueella koskevan asemakaavan muutoksen 26.3.2019 päi-
vätyn ja 17.12.2019 muutetun piirustuksen nro 12572 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutosehdotus (kaavaratkaisu) koskee puistoalueita, 
urheilualuetta, katualueita ja pysäköintialuetta, jotka sijaitsevat Eläin-
tarhan puiston pohjoisosassa Taka-Töölössä. Se mahdollistaa yksityi-
sen, maanalaisen monitoimiareenan sekä toimitilojen ja asuntojen ra-
kentamisen Nordenskiöldinkadun varteen (ns. Garden Helsinki -hanke). 
Vieressä sijaitseva Helsingin jäähallin rakennus on tarkoitus yhdistää 
hankkeeseen ja muuttaa se pienemmäksi monitoimiareenaksi sekä lii-
kuntatiloiksi. Kallioselänteen alle rakennettaisiin lisäksi harjoitusjäähalli-
tiloja ja pysäköintilaitos. Maanalainen huolto- ja pysäköintiajoyhteys tu-
lisi Vauhtitien suunnasta, Pisararadan varaukset huomioiden. Uutta 
kerrosalaa kaavaehdotuksessa syntyy yhteensä 158 800 k-m². Maana-
laiseen pysäköintilaitokseen kallioselänteen alle on osoitettu noin 1000 
pysäköintipaikkaa. Samassa yhteydessä on laadittu liikennesuunnitel-
ma, joka ottaa huomioon mittavan rakennushankkeen aiheuttamat vai-
kutukset eri liikennemuodoille.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun tavoitteet ja keskeinen sisältö

Tavoitteena on kaupunkistrategian mukaisesti yritystoiminnan ja toteut-
tamiskelpoisten suurhankkeiden edistäminen sekä liikunta- ja vapaa-
ajan paikkojen, asuntojen ja työpaikkojen lisääminen. 
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kaupunki 
saa suurena yksityisenä investointina nykyaikaisen monitoimiareenan.

Uudisrakennus on suunniteltu KTYA- eli toimitila- ja asuinrakennusten 
korttelialueelle, jolle saa sijoittaa lisäksi urheilu-, liikunta- ja vapaa-ajan 
tiloja sekä pysäköintilaitoksen. Suunnitellun uudisrakennuksen maan-
päällisen osan laajuus on 60 000 k-m² ja maanalaisen 89 000 k-m². 
Helsingin jäähallin 19 850  k-m²:n suuruinen rakennus säilytettäisiin, 
mutta maanalainen harjoitusjäähalli tulisi purettavaksi ja osin sen tilalle 
rakennettaisiin 2 000 k-m²:n laajennusosa. Koko kaava-alueen maana-
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laisen rakentamisen laajuus on 96 800 k-m² ja nämä kerrosalat sisältä-
vät myös tekniset tilat.

Monitoimiareenan kapasiteetti on 11 000–16 000 henkilöä ja sen laa-
juus ilman ravintolatiloja noin 40 000 k-m². Maanpäällisestä kerrosalas-
ta korkeintaan 30 %  eli 18 000 k-m² saa osoittaa asumiseen, ja jäljelle 
jäävästä kerrosalasta korkeintaan 55 % saa osoittaa hotelli- ja majoi-
tustiloille (23 100 k-m²). Suunnitelmissa hotelli- ja majoitustiloja on esi-
tetty rakennettavaksi 21 000 k-m² ja muita toimitiloja on tarkoitus raken-
taa yhteensä noin 42 000 k-m², joista liiketiloja on noin 24 000 k-m². 
alueen asukasmäärän lisäys olisi noin 350–400 asukasta. Nykyisiä har-
joitusjäitä korvaavien tilojen lisäksi uusia urheilu- ja liikuntatiloja on 
suunniteltu rakennettavaksi noin 5 000 k-m². 

Alueelle suunnitellut maanalaiset tilat mukaan lukien uuden KTYA-
tontin tehokkuusluku eₜ = 6,14. Helsingin vanhalle jäähallille muodos-
tettavan tontin tehokkuusluku eₜ = 1,24.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6926), jonka mukaan Nordenskiöldinkadulle ja Vauhtitielle esitetään ra-
kennettavaksi uusia kääntymiskaistoja ja nykyisiä vasemmalle käänty-
miskaistoja pidennetään pääkatujen liikenteen sujuvuuden varmistami-
seksi. Samassa yhteydessä katujen liikenneturvallisuutta parannetaan 
selkeyttämällä jalankulku- ja pyöräliikenteen järjestelyjä sekä joukkolii-
kenteen pysäkkijärjestelyjä. Tapahtumapysäköinti- ja -huoltoliikenne on 
ohjattu Vauhtitien kautta nykyisen yleisen pysäköintialueen eteläpää-
dyn kohdalta, josta on tarkoitus rakentaa tunneliyhteys kallioselänteen 
alaiseen pysäköintilaitokseen (1 000 ap) sekä edelleen areenan alata-
solla sijaitseviin huoltotiloihin. Lisäksi pysäköintilaitokseen on toinen si-
säänajoyhteys Pohjoiselle Stadiontielle rakennettavan ajoluiskan kaut-
ta. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki on monipuolinen ja kansainvä-
lisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki ja kau-
punki panostaa kulttuurin ja urheilun suurtapahtumien sekä kongres-
sien houkutteluun ja luomiseen. Strategian mukaisesti tavoitteena on 
myös kulttuuri- ja urheilutapahtumien helppo saavutettavuus. Kaava-
ratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista 
myös tarjoamalla monipuolisia sijoituspaikkoja yrityksille ja täydentä-
mällä asuntotarjontaa hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Eläintarhan alueen maankäy-
tön periaatteet 13.5.2014 jatkosuunnittelun pohjaksi. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 7 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/3
27.01.2020

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

Kaupunki myönsi Helsinki Garden -hankkeelle suunnittelualuevarauk-
sen 27.6.2016. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Garden Hel-
sinki arkkitehtuurikutsukilpailun kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset läh-
tökohdat ja tavoitteet 4.10.2016. Kaupunginhallitus päätti 8.1.2018 
muuttaa suunnittelualuevarauspäätöstä tarkentamalla varausalueen ra-
jausta. Kaavaratkaisu perustuu hankkeen takana olevan Projekti GH 
Oy:n ja kaupungin vuonna 2016 järjestämän suunnittelukutsukilpailun 
voittaneeseen työhön, kuitenkin siten, että kilpailun jälkeen on luovuttu 
nk. Saharan jalkapallokentän alle suunnitellusta pysäköintilaitoksesta ja 
sen sijaan pysäköintiä, päivittäistavarakaupan tiloja sekä liikunta- ja 
vapaa-ajantiloja on sijoitettu viereisen jalkapallokenttä 7:n alle.

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavoitus on tullut vireille vuonna 
2017 suunnittelualuevarauksen tehneen aloitteesta ja kaavaratkaisun 
sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. Kaupunginvaltuusto vahvisti luo-
vutusperiaatteet Garden Helsinki -hanketta varten varatulle alueelle 
11.9.2019.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualue sijaitsee Taka-Töölössä, ydinkeskustan tuntumassa ja 
lähellä Pasilan uutta keskusta. Maanpäällinen suunnittelualue sijoittuu 
Eläintarhan puistoalueelle. Pohjoisessa alue rajautuu Laakson ja Auro-
ran sairaala-alueisiin sekä näiden välissä sijaitsevaan Keskuspuiston 
vihersormen kapeimman kohdan avoimeen laaksotilaan, joka jatkuu 
Nordenskiöldinkadun molemmin puolin. Idässä maanpäällistä rakennu-
saluetta rajaa Pohjoisen Stadiontien itäpuolinen, koko kaupungin laa-
juiseen metsäverkostoon kuuluva metsäinen kallioselänne vehreine 
reunavyöhykkeineen. Lännessä Urheilukadun varren pääasiassa kuu-
sikerroksisten asuinkortteleiden seinämä rajaa Töölön pallokenttien ja 
Helsingin jäähallin aluetta sekä koko Eläintarhan urheilu- ja puistoaluet-
ta.

Eläintarhan puiston keskiosille on tyypillistä avoimuus ja puistomai-
suus, jossa metsäisten kallioselänteiden lomaan sijoittuu väljästi mai-
semassa vapaasti seisovia urheilulaitoksia kuten Olympiastadion, Ui-
mastadion ja Eläintarhan urheilukenttä sekä Kaupunginpuutarha. Nor-
denskiöldinkatu on tähän asti suurelta osin säilyttänyt vehreän ilmeen-
sä, mutta kadun liikennemäärät ovat suuria.

Laakson sairaala-alueella on käynnissä asemakaavan muuttaminen, 
joka tulee mahdollistamaan uuden yhteissairaalan rakentamisen Nor-
denskiöldinkadun pohjoispuolelle. Sairaalan alle tutkitaan uuden pää-
ajoliittymän rakentamista Auroranportin kohdalle ja pysäköintilaitoksen 
sijoittamista maanalaisiin kalliotiloihin. 
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Helsingin yleiskaava 2016:ssa, joka on tullut voimaan 5.12.2018, aluet-
ta koskee kantakaupunkimerkintä C 2 sekä virkistys- ja viheraluemer-
kintä. Kantakaupunkimerkintä tarkoittaa sekoittuneena asumisen, kau-
pan ja julkisten palveluiden, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- 
ja liikuntapalveluiden sekä kaupunkikulttuurin alueena kehitettävää 
aluetta. Virkistys- ja viheraluetta kehitetään merkittävänä virkistys-, ul-
koilu-, liikunta-, luonto- ja kulttuurialueena, joka kytkeytyy seudulliseen 
viherverkostoon ja merelliseen virkistysvyöhykkeeseen. Kaavaratkaisu 
on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1906–2015. Pää-
asiallista uudisrakentamisen aluetta koskevan, vuodelta 1942 peräisin 
olevan asemakaavan mukaan alue on urheilualuetta sekä puistoaluet-
ta. Suunnitellun kalliopysäköintilaitoksen ja Vauhtitieltä alkavan ajotun-
nelin alueita koskee Eläintarhan alueen asemakaava (v. 1906) sekä Pi-
sararadan asemakaava (v. 2015).  

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti: 

 kertaluonteisia investointeja ovat Pohjoisen Stadiontien ja Pallo-
kenttien 6 ja 7 vieressä sijaitsevan puiston rakentaminen, johtosiir-
rot, pallokentän 1 rakentaminen talvikäyttöön, Helsinki Stadion Ma-
nagement Oy:n ylipainehallin vuokrasopimuksen ennenaikaiseen 
purkuun liittyvät kustannukset sekä ylipainehallin kaupunkikuvallisis-
ta vaatimuksista aiheutuvista lisäkustannukset, yhteensä 4,5 mil-
joonaa euroa

 mahdollisesti uuden harjoitushallin hankkiminen Jääkenttäsäätiölle, 
arviolta 6,5–10,5 miljoonaa euroa

 käyttötalousmenoja arviolta 400 000–1 200 000 euroa vuodes-
sa (Jääkenttäsäätiön vuosittaisen kaupungin toiminta-avustuksen li-
säys).

Kaupungin on laskettu saavan tuloja tonttien myynnistä ja vuokraami-
sesta. Kaavoitetun rakennusoikeuden pääoma-arvo on noin 65 miljoo-
naa euroa. 

Suuntaa antavan arvion mukaan Helsinki Garden -hanke lisäisi Helsin-
gin kunnallisverotuloja rakentamisvaiheessa yhteensä noin 10 miljoo-
naa euroa ja yhteisöverotuloja noin 3 miljoonaa euroa. Vaikutukset ovat 
nettolisäystä siltä osin kuin rakennusinvestoinnit lisäävät rakentamista 
Helsingissä ja Helsingin seudulla eivätkä syrjäytä muita hankkeita.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo ja lausunnot
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Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 26.3.2019 ja 
muutosehdotus oli maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti  
nähtävillä 30.4.-29.5.2019. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus (Suomen Arkkitehtiliitto SA-
FA r.y.). Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat rakennus-
massan suureen kokoon ja korkeuteen, alueelle sopimattomaan raken-
tamiseen ja Keskuspuiston visuaalisen yhteyden katkeamiseen, alueel-
le suunnitellun asumisen soveltumattomuuteen alueelle ja sen aiheut-
tamiin rajoituksiin ympäristön muille toiminnoille sekä maanalaisen ra-
kentamisen riskeihin. Muistutuksen mukaan asemakaavaehdotus ei 
täytä asemakaavoille asetettuja vaatimuksia eikä maankäyttö- ja ra-
kennuslain asettamia ehtoja.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: 
Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Keski-
Uudenmaan maakuntamuseo - Helsingin kaupunginmuseo, Väyläviras-
to, Museovirasto, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
(ELY-keskus). Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat pitkälti 
samoihin asioihin kuten OAS- ja luonnosvaiheessa. Huomautukset 
kohdistuivat rakennuksen liian suureen kokoon, alueelle sopimattomien 
käyttötarkoitusten suureen määrään, Keskuspuiston laaksotilan kat-
keamiseen, tärkeiden näkymien menettämiseen, Olympiastadionin 
kaupunkikuvallisen aseman heikentymiseen, metsäisen kallioselänteen 
virkistys- ja maisemallisten arvojen menettämiseen uusien teknisten 
rakennelmien vuoksi sekä asemakaavan sisältövaatimuksiin ja kaava-
ratkaisun ristiriitaan muiden maankäyttöä ohjaavien tavoitteiden ja pää-
tösten kanssa. Lisäksi kiinnitettiin huomiota Pisararadan, Helsin-
ki–Pasila --junaradan ja Vauhtitien ajoyhteyden yhteensovittamiseen, 
työmaa-aikaisiin järjestelyihin sekä vesihuoltolinjojen ja muiden yhdys-
kuntateknisten tunneleiden ja johtojen huomioimiseen mahdollisine siir-
totarpeineen. 

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin.  

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
lausuntojen perusteella ja jatkosuunnitteluun perustuen muutoksia, jot-
ka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvus-
sa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen. Huomautetut nä-
kökohdat on otettu huomioon tarkoituksenmukaisilta osin, kaavan ta-
voitteet huomioon ottaen.  
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Julkisen nähtävilläolon jälkeen liikenneratkaisuun tehdyistä muutoksista 
on neuvoteltu niiden tahojen kanssa, joiden yksityistä etua muutoksen 
on katsottu koskevan (maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 
32 §), ja heitä on kuultu erikseen. Muistutuksia saatiin 3 kpl. Muistutuk-
sissa esitetyt huomautukset kohdistuivat alueella lisääntyvien tapahtu-
mien ja toimintojen liikenteellisiin vaikutuksiin sekä niihin varautumi-
seen lähinnä jatkosuunnittelussa, liikenneselvitysten laajuuteen ja sisäl-
töön mm. saattoliikenteen järjestämiseen ja vaikutusten kuvaamiseen 
myös muiden liikennemuotojen kuin autoliikenteen osalta, sekä liiken-
nesuunnitelman mukaisiin liikennejärjestelyihin mm. Pohjoisen Stadion-
tien ajoradan leveyteen ja jalankulunyhteyksiin Auroranportin liittymäs-
sä.

Edellä lausuttu huomioon ottaen kaavaehdotukseen tehdyt muutokset 
eivät ole niin olennaisia, että ehdotus tulisi asettaa uudelleen nähtäville. 
Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Kaupunkiympäristölautakunnassa on asiasta äänestetty, äänin 11-2 
lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(at)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37027

hanna.pikkarainen(at).fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12572 kartta, päivätty 26.3.2019, muutet-
tu 17.12.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12572 selostus, päivätty 26.3.2019, muu-
tettu 17.12.2019, päivitetty Kylk:n 17.12.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 26.3.2019, täydennetty 3.12.2019, liitteineen
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6926 / 26.3.2019, muutettu 3.12.2019)
6 Eläintarhan luoteisosan ympäristöhistoriallinen selvitys, Näkymä Oy, 

2017
7 Helsingin Jäähallin rakennushistoriallinen selvitys, PES-Arkkitehdit Oy, 

19.1.2018
8 Kaupunkikuvallinen ja maisemallinen tarkastelu, B&M Oy, 1.11.2019
9 Ympäristömeluselvitys, A-Insinöörit Oy, 14.8.2019
10 Tärinä- ja runkomeluselvitys, A-Insinöörit Oy, 13.12.2017
11 Helsinki Garden - hankkeen laajojen taloudellisten vaikutusten arviointi, 

Helsingin kaupunki, 15.10.2019
12 Helsinki Garden -hankkeen liikuntavaikutusten arviointi, Helsingin kau-

punki, 15.2.2019
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Oheismateriaali

1 Ilmakuva
2 Kuvaliite alueesta
3 Eläintarhan alueen maankäytön periaatteet, kslk 13.5.2014
4 Projekti GH Oy, asemakaavan muutoshakemus.ilman allekirjoitusta
5 Toiminnallinen kuvaus, B&M Oy, PES-Arkkitehdit Oy, 3.9.2019
6 Helsinki Garden -hankkeen suunnittelualuevarauksen muuttaminen ja 

täydentäminen, päätös, Khs 8.1.2018
7 Garden Helsinki arkkitehtuurikutsukilpailun kaupunkikuvalliset ja toimin-

nalliset lähtökohdat ja tavoitteet, kslk 4.10.2016
8 Alustava geo- ja kalliotekninen pohjatutkimus- ja perustamistapalausun-

to sekä kalliotekninen rakennettavuusselvitys, Sitowise Oy, 15.11.2018
9 Alustava selvitys: pohjaveden hallinta ja pohjaveden huomioon ottami-

nen suunnitelmaratkaisuissa, Sitowise Oy, 31.10.2019
10 Alustava liikenneselvitys, WSP Oy, 26.9.2019
11 Palotekninen selvitys, Kuplahallin sijoitus pallokentälle 6, L2 Paloturval-

lisuus Oy, 14.11.2018
12 Palotekninen suunnitelma kaavoituksen tarpeisiin, L2 Paloturvallisuus 

Oy, 20.8.2019
13 Muistutus 29.5.2019, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä
Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu
Väylävirasto
HUS/Keskuskirjaamo
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
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Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Kaavamuutoksen hakija Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunginmuseo-Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
Sosiaali- ja terveystoimiala
Asemakaavoitus
Asemakaavoitus/Koski

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 17.12.2019 § 666

HEL 2017-007173 T 10 03 03

Hankenumero 0789_6, 0789_7

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 26.3.2019 päivätyn ja 17.12.2019 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12572 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) puisto-, urheilupuisto-, pysä-
köinti- ja katualueita sekä maanalaista tilaa a-b-c-d -merkityllä alu-
eella. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sör-
näistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
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www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

17.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lautakunta päättää, että ehdotus asetetaan uudelleen 
nähtäväksi

Kannattaja: Noora Laak

Hylkäysehdotus:
Mia Haglund: Esitän esityksen hylkäämistä

Kannattaja: Noora Laak

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta päättää, että ehdotus asetetaan uudelleen näh-
täväksi

Jaa-äänet: 11
Sirpa Asko-Seljavaara, Dennis Hamro-Drotz, Eveliina Heinäluoma, 
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, 
Risto Rautava, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Jaana Susanna 
Ylitalo

Ei-äänet: 2
Mia Haglund, Noora Laak

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11-
2.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän esityksen hylkäämistä

Jaa-äänet: 11
Sirpa Asko-Seljavaara, Dennis Hamro-Drotz, Eveliina Heinäluoma, 
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, 
Risto Rautava, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Jaana Susanna 
Ylitalo

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Ei-äänet: 2
Mia Haglund, Noora Laak

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11-
2.

03.12.2019 Pöydälle

16.04.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

26.03.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi
Kirsti Rantanen, arkkitehti, puhelin: 310 37074

kirsti.rantanen(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Mikko Jääskeläinen, erityisasiantuntija, taloudellisten vaikutusten arviointi, puhelin: 
310 37449

mikko.jaaskelainen(a)hel.fi
Anne Karlsson, tiimipäällikkö, kaupallisten vaikutusten arviointi, puhelin: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 29.5.2019

HEL 2017-007173 T 10 03 03

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo – Helsingin kaupunginmuseo on 
tutustunut nähtävillä olevaan Helsinki Garden -hankeen asemakaavan 
muutosta koskevaan 26.3.2019 päivättyyn asemakaavaehdotukseen ja 
asemakaavan selostukseen. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo – 
Helsingin kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mu-
kaisesti rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen näkö-
kulmasta ja on päättänyt antaa siitä seuraavan lausunnon.
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Asemakaavan muutos koskee puistoalueita, urheilualuetta, katualueita 
ja pysäköintialuetta, jotka sijaitsevat Eläintarhan puiston pohjoisosassa. 
Kaavaratkaisulla mahdollistetaan yksityisen, maanalaisen monitoimia-
reenan sekä toimitilojen ja asuntojen rakentaminen Nordenskiöldinka-
dun varteen. Vieressä sijaitseva Helsingin jäähallin rakennus on tarkoi-
tus yhdistää hankkeeseen ja muuttaa pienemmäksi monitoimiareenaksi 
sekä liikuntatiloiksi. Pohjoisen Stadiontien itäpuolisen kallioselänteen 
alle on tarkoitus rakentaa harjoitusjäähallitiloja ja pysäköintilaitos. Maa-
nalainen huolto- ja pysäköintiajoyhteys rakennetaan Vauhtitien suun-
nasta, Pisararadan varaukset huomioiden. Uutta kerrosalaa syntyy yh-
teensä 175 800 k-m².

Asemakaavaehdotuksen ja kaavamääräysten arviointi kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta

Verrattaessa esillä olevaa asemakaavaehdotusta asemakaavaluon-
nokseen suunnitelman päälinjaukset ovat säilyneet, joskin määräyksiä 
ja tilavarauksia on lisätty ja tarkennettu. Helsinki Garden -hankkeen 
uudisrakennukselle Nordenskiöldinkadun ja Pohjoisen Stadiontien kul-
maan osoitettu alue on edelleen määritelty toimitila- ja asuinrakennus-
ten korttelialueeksi KTYA. Korttelialueelle tulee sijoittaa monitoimiaree-
na- sekä urheilu- ja liikuntatiloja. Korttelialueelle saa sijoittaa pysäköin-
tilaitoksen. Kaavaluonnoksesta poiketen myös nykyinen pallokenttä 7 
alue kuuluu KTYA-korttelialueeseen merkinnällä vu/k. ”Alueen osa, jolle 
tulee sijoittaa julkisena toimiva vähintään 40 m x 60 m kokoinen tasai-
nen kenttä sekä kentän varoalueet. Alueen tulee liittyä saumattomasti 
alueen kaakon puoleiseen, samalle tasolle nostettuun puistoalueeseen. 
Kentän tulee olla käytettävissä myös alueen muiden toimijoiden suur-
tapahtumien laajenemistilana. Sijainti on ohjeellinen.” KTYA-
korttelialueella maanpäällistä kerrosalaa on enintään 75000 k-m2 ja 
maanalaisissa tiloissa enintään 93500 k-m2. Rakennusalalle sallitusta 
maanpäällisten kerrosten kokonaiskerrosalasta 30 % saadaan käyttää 
asumiseen. Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan 
ylin sallittu korkeusasema vaihtelee Pohjoisen Stadiontien varren siiven 
eteläisimmän kärjen +50.5 ja pohjoiskärjen +50.0 ja vanhan jäähallin 
eteen työntyvän kulman +59.0 välillä ollen alimmillaan Pohjoisen Sta-
diontien keskivaiheilla +36.0 ja Nordenskiöldinkadun taitekohdassa 
+40.0. Kaupunkikuvaa ja rakentamista koskevan määräystekstin mu-
kaan: ”Rakennukset ja niiden ympäristö sekä kaikki kaava-alueelle tu-
levat rakenteet on suunniteltava arkkitehtonisesti korkeatasoiseksi ko-
konaisuudeksi kiinteistön sijainnin sekä Keskuspuiston maisemallisen 
ja kaupunkikuvallisen arvon edellyttämällä tavalla.” Lisäksi määrätään 
julkisivuista myös: ”Rakennusten julkisivut tulee suunnitella ja rakentaa 
kaupunkikuvalliseksi ja arkkitehtonisesti korkea-tasoiseksi kokonaisuu-
deksi. Rakennusten ja rakennelmien tulee olla paikkaan sopivia, laa-
dukkaita ja aikaa kestäviä. Julkisivuihin liittyvät tekniset rakenteet ja 
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ratkaisut on integroitava osaksi julkisivujen arkkitehtuuria.” Määräys-
tekstit eivät kuitenkaan muuta alueen luonteen kannalta keskeisintä ja 
maakuntamuseon jo aiemmin kritisoimaa linjausta kaavaratkaisussa eli 
maanpäällisen rakentamisen valtavaa volyymia, sijaintia ja käyttötarkoi-
tusta.

Helsingin jäähallin alue on määritelty urheilu- ja vapaa-ajan rakennus-
ten kortteli-alueeksi YU. Rakennus tulee säilyttää ja osoittaa urheilu-, 
liikunta-, tapahtuma- ja harrastekäyttöön. Alkuperäiselle jäähalliraken-
nukselle on esitetty suojelumerkintää sr-2: ”Kulttuurihistoriallisesti, kau-
punkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. Rakennus 
on kaupunkikuvallisesti arvokas alueen maamerkkinä ja osana urheilu-
rakennusten muodostamaa laajempaa kokonaisuutta. Sitä ei saa pur-
kaa eikä siinä saa tehdä sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka 
muuttavat julkisivujen, vesikaton tai kantavien betonirakenteiden alku-
peräistä ilmettä ja hahmoa. Rakennuksen arvokkaita sisätiloja ovat vai-
jerikannatteinen hallitila, si-sääntuloaulat sekä kunniavieraiden vastaa-
nottoa ja oleskelua varten rakennettu tilasarja, joiden tilallinen hahmo 
on ensisijaisesti säilytettävä tai palautettava. Rakennuksen alkuperäi-
set rakennusosat ja kiinteä sisustus tulee ensisijaisesti säilyttää.” Jää-
hallin koillisjulkisivuun liittyvänä on kuitenkin mahdollista rakentaa laa-
jennusosa, jota koskee määräys: ”YU-korttelialueella rakennuksen laa-
jennusosan tulee olla arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja liittyä luonte-
vasti suojeltuun rakennukseen ja sen arkkitehtuuriin.” Suojelumääräyk-
sessä on otettu maakuntamuseon luonnosvaiheessa esittämät suojelu-
tavoitteet huomioon ja tätä tarkennettua määräystä voidaan sinänsä pi-
tää hyvänä. Kuitenkin voidaan edelleen todeta, että määräys on osin 
muiden kaavan tavoitteiden kanssa ristiriitainen. Vanhaa jäähallia voi-
daan nykyään kiistatta pitää maamerkinomaisena rakennuksena Nor-
denskiöldinkadun varrella ja avoimessa laaksomaisessa ympäristös-
sään. Mikäli sen vie-reen ja osittain myös eteen nousee sitä yli kaksi 
kertaa korkeampi uudisrakennus, jäähallin merkitys maamerkkinä hävi-
ää. Kaikki havainne- ja leikkauskuvat kiistatta osoittavat uudisraken-
nuksen massiivisuuden suhteessa vanhan jäähallin rakennukseen. 
Hieman kyseenalainen on myös Nordiksenaukioksi nimettyä jäähallin 
edustaa koskeva määräys au/s: ”Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihisto-
riallisesti arvokas sisäänkäyntiaukio, joka on varattava yleiseksi jalan-
kulkuaukioksi. Alueen tulee olla julkisesti läpikuljettava ympäri vuoro-
kauden.” Suunnitelmista käy ilmi, että edusaukio tulisi olemaan uutta 
kansirakennetta, josta lisäksi huomattavan osan muodostaisi laaja 
maanalaisiin tiloihin johtava, aukkomainen sisäänkäynti.

Luonnosvaiheeseen verrattuna merkinnät ja määräykset Nordenskiöl-
dinkadun, Pohjoisen Stadiontien ja Hammarskiöldintien rajaamalla 
metsäisen kallioselän-teen alueella ovat tarkentuneet ja osittain muut-
tuneet. Alue on saanut merkinnän VP/s: ”Kulttuurihistoriallisesti, kau-
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punkikuvallisesti ja maisema-arkkitehtuuriltaan arvokas suojeltu puisto. 
Puisto on Keskuspuiston jatkuvuuden kannalta merkittävä osa koko-
naisuutta, joka liittää Keskuspuiston pohjoisosan laajat metsäalueet 
Töölönlahden viheraluekokonaisuuteen. Puiston alle saa sijoittaa har-
joitushalli- ja pysäköintitiloja sekä väestönsuojatiloja.” Näiden maana-
laisten tilojen rakennusala onkin huomattavasti laajentunut luonnosvai-
heen jälkeen ulottuen melkein koko puistoalueen alle. Maanalaisista ti-
loista johtavia poistumistie-, savunpoisto- sekä tulo- tai poistoilmanvaih-
tokuiluja käsittävien tilojen rakennusaloja on siirretty luonnosvaihee-
seen nähden kallioselänteeltä maisemallisesti vähemmän haavoittuvil-
le, mutta kaupunkikuvassa hyvin näkyville ja virkistyskäytössä merkit-
täville alueille lähelle Nordenskiöldinkatua reunustamaan nykyistä 
Eläintarhan urheilukentän moukarikenttää. Lisäksi kallioselänteelle on 
kuitenkin edelleen osoitettu yksi kuilu-rakennelmien rakennusala, sa-
moin puistoalueen eteläosaan. Näiden rakennelmien sallittu koko vaih-
tele 3,3 x 3,3 metristä jopa 5 x 16 metriin ja korkeuden osalta kolmesta 
viiteen metriin. Kyseessä eivät siis ole kevyet piippumaiset rakenteet 
vaan kooltaan rakennuksia vastaavat rakennelmat. Luonnonkivijulkisi-
vuista huolimatta ne muuttaisivat olennaisella tavalla suojellun puiston 
rakentamatonta omi-naisluonnetta.

Suunnittelualueen eteläosassa on vielä omilla merkinnöillään pallokent-
tä 6, jolla on merkintä VU:” Urheilu ja virkistyspalveluiden alue. Alue on 
varattava jalkapallo-kentäksi. Kentän saa kattaa ylipainehallilla loka-
kuusta huhtikuuhun.” Olympiastadionin pohjoisen sisäänkäynnin yhtey-
dessä olevalle puistoalueelle on asetettu kaavamerkintä VP: ”Puisto. 
Alue on kunnostettava maisemalliseksi osaksi Olympiastadionin kau-
punkikuvallisesti merkittävää puistojulkisivua. Alue on liitettävä luonte-
vasti ympäristöönsä.” Nämä merkinnät ja määräykset noudattavat jo 
luonnosvaiheessa esitettyä.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseon kanta

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on antanut lausuntonsa Helsinki 
Garden -hanketta koskevasta asemakaavan muutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta (20.2.2018) ja uudesta osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta sekä asema-kaavaluonnoksesta (29.6.2018). Molem-
missa lausunnoissaan maakuntamuseo on todennut Helsinki Garden -
hankkeen niin toiminnoiltaan kuin mittakaavallisesti ongelmalliseksi 
tässä valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristö-
jen reunavyöhykkeellä, Keskuspuiston eteläkärjessä Eläintarhan liikun-
tapuistossa.

Esillä olevaan asemakaavaehdotukseen ei ole tehty olennaisia muu-
toksia uudisrakentamisen mittakaavalle, toiminnoille tai sijoittelulle. 
Käytännössä on tarkistettu joitakin aluerajauksia ja määräystekstejä, 
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jotka ennen kaikkea nostavat esiin suunnittelualueeseen liittyvät arvot 
ja tavoitteet. Lisäksi on lisätty uudisrakentamisen laatuun liittyviä mää-
räystekstejä. Maakuntamuseo toteaa, että uudisrakennuksiin valittavat 
materiaalit tai julkisivujäsentely eivät poista hankkeen keskeistä ongel-
maa eli uudisrakentamisen valtavan volyymin, umpikorttelimaisen ra-
kenteen, sen korkeuden ja sijoittumisen sekä rakennukseen sijoittuvien 
toimintojen sopimattomuutta paikkaan. Lähes kuusikymmentä metriä 
korkeana se työntyisi vanhan jäähallin edustalle mitätöiden sen, suoje-
lumääräyksessäkin esiin nostettua, arvoa alueen maamerkkinä. Kes-
kuspuiston kallioselänteiden väliin jäävään laaksomaiseen tilaan ja siel-
tä ulospäin avautuvia luonteenomaisia pitkiä ja vapaita näkymiä eivät 
korvaa kaksi korkeaan muurimaiseen rakennukseen jätettävää kul-
kuaukkoa, ei myöskään rakennuksen lasiseksi määrätty julkisivu. Uu-
disrakennuksen myötä menetetään alueen puistomaisuus sekä pitkät ja 
vehreät puuston reunustamat katunäkymät, kun Pohjoisen Stadiontien 
varren vanhan puuston korvaa uudisrakennuksen korkea, yhtenäinen 
julkisivu. Keskuspuiston kulttuurihistoriallinen, maisemallinen ja kau-
punkikuvallinen arvo edellyttää kaupunginmuseon näkemyksen mu-
kaan avoimen maisematilan ja vehreyden säilyttämistä, jota ei arkkiteh-
tonisesti korkeatasoinenkaan rakennus istutettuine kansipihoineenkaan 
mahdollista, jos rakennushahmo on kymmeniä metrejä korkea ja muu-
rimainen. Huomattavan korkeana ja laajana esitetty uudisrakennus tuli-
si useissa kaupunkinäkymissä peittämään tai haastamaan myös Olym-
piastadionin ja sen aseman ympäröivän urheilupuiston keskipisteenä ja 
laaksomaisemaa hallitsevana, suomalaisen urheilun symbolina. 

Maakuntamuseo katsoo, että esillä oleva asemakaavaehdotus mahdol-
listaa niin paikallisesti, maakunnallisesti kuin valtakunnallisesti arvote-
tussa ympäristössä rakennushankkeen, joka merkittävällä tavalla ai-
heuttaisi haittaa rakennetulle kulttuuriympäristölle ja maisemalle. Huo-
mattavan suuri määrä toimitilarakentamista ja asumista Eläintarhan ur-
heilupuistoon, niin maakuntakaavassa kuin Helsingin yleiskaavassa 
vahvimmin virkistys- ja viheralueeksi osoitetulle vyöhykkeelle on maa-
kuntamuseon näkemyksen mukaan vastoin alueen kehittämiselle ase-
tettuja tavoitteita, joissa yli satavuotiaan Keskuspuiston alueen kulttuu-
rihistoriallisten ja maisemallisten sekä luontoarvojen säilyttäminen ja 
Eläintarhan alueen huomattava liikunta-, urheilu- ja virkistyskäyttö sekä 
käyttöhistoria on tähän asti nostettu keskeiseksi lähtökohdaksi.

Edellä mainittuun viitaten Keski-Uudenmaan maakuntamuseo toistaa 
aiemman kantansa, että esillä olevan asemakaavaratkaisu on vastoin 
suunnittelualueen ominaisluonnetta osana Keskuspuistoa. Hanke tulisi 
väistämättä ja peruuttamattomasti hävittämään tämän Helsingin ja koko 
valtakunnan urheilu- ja puistohistoriassa ainutlaatuisen viher- ja virkis-
tysalueen arvoja. Asemakaavaehdotuksen mahdollistaman uudisraken-
tamisen myötä menetettäisiin mahdollisuus kaava-alueen kehittämi-
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seen osana vihersormen laajempaa rakentamatonta virkistysaluekoko-
naisuutta nykyistä puistomaisempaan suuntaan. Keski-Uudenmaan 
maakuntamuseo ei voi puoltaa Helsinki Garden -hankkeen esillä ole-
vaa asema-kaavaehdotusta.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 08.02.2019 § 9

HEL 2017-007173 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12572 pohjakartan 
kaupunginosassa 14 Taka-Töölö. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12572
Kaupunginosa: 14 Taka-Töölö
Kartoituksen työnumero: 21/2018
Pohjakartta valmistunut: 30.5.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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Nimistötoimikunta 19.09.2018 § 53

HEL 2017-007173 T 10 03 03

Nimistötoimikunta jatkoi asian käsittelyä edellisessä kokouksessa käy-
dyn keskustelun pohjalta.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Nordiksenaukio–Nordisplatsen 
(aukio)

Perustelu: Vuonna 1966 valmistuneen Helsingin ensimmäisen jäähallin 
epävirallisen nimen Nordis mukaan. Nordenskiöldinkadun vanhaan 
slanginimitykseen perustuva nimi on tullut yleiseen käyttöön Jäähallin 
kutsumanimenä 1990-luvun lopulla;

ja

Voittokuja–Segergränden
(jalankulkuyhteys)

Perustelu: Alueen monipuolisen urheilu- ja urheilutapahtumatoiminnan 
sekä viereisen Olympiastadionin mukaan.

22.08.2018 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 46
V 12.2.2020, Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin 
julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamisesta

HEL 2019-010085 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan Helsingin 
julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamista kilpailutta-
malla aluksi 1-3 terveysaseman palvelutuotanto hoidon saatavuuden ja 
laadun sekä uusien toimintamallien ja tehokkuusseurannan kehittämi-
seksi.     

Kaupunginhallitus toteaa, että ryhmäaloitteessa ehdotettuihin toimenpi-
teisiin on ryhdytty. Kaupunkistrategian 2017-2021 linjauksiin kuuluu pe-
rustason palvelujen parantaminen.  
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Sosiaali- ja terveystoimialalla valmistellaan maaliskuuhun 2020 men-
nessä toimintamalleihin liittyvä toimenpidekokonaisuus, jolla varmiste-
taan sujuva hoitoon pääsy terveysasemilla. Toimialan sitovana tavoit-
teena on, että vuoden 2020 lopussa hoitoonpääsyajan mittari T3 on al-
le 20 vuorokautta kaikilla terveysasemilla. Lisäksi sosiaali- ja terveys-
lautakunnalle valmistellaan esitys 1-2 terveysaseman palvelujen ulkois-
tamisen kokeilusta ja selvitetään 1-2 terveysaseman muuttamista ta-
seyksiköksi.  

Palvelujen saatavuutta ja parantamista on jo vahvistettu muun muassa 
kehittämällä terveysasemien johtamista, tehostamalla lääkärien rekry-
tointia, kokeilemalla palveluseteliä tuottamistapana sekä lisäämällä 
sähköisiä palveluja. Terveydenhuollon tehtävät on huomioitu myös 
vuotta 2020 koskevassa palkkakehityssuunnitelmassa. 

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Vastaus on 
lautakunnan lausunnon ja lautakunnan päättämän vuoden 2020 käyttö-
suunnitelman kirjausten mukainen.  

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n mukaan valtuustoryhmä voi tehdä 
ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enem-
män kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka otsikoidaan ryhmä-
aloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä 
ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana. Kaupunginhallituksen on esitet-
tävä ryhmäaloite valtuuston käsiteltäväksi siten kuin hallintosäännön 30 
luvun 11 §:ssä määrätään sellaisen aloitteen käsittelemisestä, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.     

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 289
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HEL 2019-010085 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta Helsingin 
julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamiseksi:

”Terveysasemien tehtävänä on huolehtia terveydenhuoltolain 
(1326/2010) 24 §:n mukaisesta kiireellisestä ja kiireettömästä avosai-
raanhoidosta ja siihen liittyvästä terveyden edistämisestä samoin kuin 
aikuisten terveysneuvonnasta, perusterveydenhuollon mielenterveys-
työstä ja opiskelijoiden sairaanhoidosta sekä seksuaali- ja lisääntymis-
terveyteen liittyvästä neuvonnasta. Lisäksi terveysasemat vastaavat 
terveyskeskuslääkäreiden hoidossa olevien neuvola-asiakkaiden ja ko-
tihoidon potilaiden lääkäripalveluista sekä koko kaupunkia koskevasta 
epidemiologisesta toiminnasta ja omahoitotarvikejakelusta.

Helsingissä on terveysasemia yhteensä 23. Niissä huolehditaan kiireel-
lisestä ja kiireettömästä avosairaanhoidosta. Vuonna 2018 terveysa-
semien perusterveydenhuollon avohoidon suoritteita oli yhteensä 
1 560 598. Luku ei sisällä epidemiologisen toiminnan, kaupungin keski-
tetyn ehkäisyneuvonnan eikä keskitetyn rokotusvastaanoton suoritteita. 
Suoritteita oli noin 1,2 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Lääkärien 
vastaanottokäyntien osuus kaikista suoritteista oli 30 prosenttia (460 
958 käyntiä), jossa vähennystä vuoden 2017 lääkärivastaanottokäyn-
teihin verrattuna oli 2,2 prosenttia. Lääkärien muiden asiointien (sisäl-
tää sähköisen asioinnin, hoitopuhelut ja kirjeet) osuus kaikista suorit-
teista oli 19 prosenttia (298 667 suoritetta), jossa oli kasvua vuoden 
2017 lääkärien muu asiointi -suoritteisiin verrattuna 0,9 prosenttia. Lää-
kärivajeen vuoksi vastaanottokäynnit ovat laskeneet. Sähköisen 
asioinnin lisääntyminen selittää muun asioinnin kasvun. 

Hoitoonpääsy terveysasemilla

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 51 §:ssä säädetään perusterveyden-
huollon hoitoon pääsyn aikarajat. Potilaan tulee saada virka-aikana vä-
littömästi yhteys terveyskeskukseen, hoidon tarpeen arvio tulee toteut-
taa kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta ja tarpeelliseksi todettu hoi-
to on järjestettävä kolmessa kuukaudessa. Sosiaali- ja terveysministe-
riön ohjeen mukaan välittömän yhteydensaannin voi toteuttaa puheli-
men kautta takaisinsoitolla, jonka tulee toteutua saman vuorokauden 
aikana. Lisäksi kussakin toimipisteessä tulee toteuttaa koko sen aukio-
loajan walk-in-mahdollisuus (STM/424/2011, ohje 378530). 

Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä välittömästi 
joko puhelimitse tai paikan päällä saman päivän aikana. Toteutunut 
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hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää, mikä täyt-
tää terveydenhuoltolain määrittämän aikarajan. Terveysasemilla on läh-
tökohtana, että potilaan asia ratkaistaan ensimmäisessä yhteydenotos-
sa. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioon perustuen 50–55 prosen-
tilla potilaista vastaanottoaika annetaan jo samalle päivälle. Näitä 
akuuttiaikoja (kiireellisiä) ei ole laskettu mukaan T3-mittaukseen. T3-
keskiarvojen kehityksellä ei ole yhteyttä terveysasemien lääkäreiden 
kiirevastaanottoihin.

Lääkäreiden kiireettömien ajanvarausaikojen odotusaikaa mitataan ter-
veysasemilla laskemalla kolmas vapaana oleva lääkärin kiireetön ajan-
varausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aiko-
jen keskiluku eli mediaani. Helsingin terveysasemien hoitoonpääsyn 
odotusaika on mediaanien keskiarvo. Helsingin sosiaali- ja terveystoi-
mialan käyttösuunnitelmassa 2019 on terveysasemia koskevana sito-
vana tavoitteena terveysasemien T3-keskiarvon (hoitoonpääsyajan mit-
tari) lasku alle kymmeneen ja yksittäisen aseman kohdalla alle 20:een 
vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Terveysasemien keskimääräinen odotusaika lääkärin kiireettömälle 
vastaanotolle on tänä vuonna tammikuusta syyskuuhun 23 vuorokaut-
ta. Kahdeksalla Helsingin terveysasemalla odotusaika oli keskimäärin 
alle 20 vuorokautta. Vuonna 2018 keskimääräinen odotusaika lääkärin 
kiireettömälle vastaanotolle oli Helsingin terveysasemilla 16 vuorokaut-
ta. 

Terveysasemien kiireettömän vastaanottoajan saamisessa lääkärin 
vastaanotolle on valitettavasti ollut viivettä lääkärivajeen takia. Lääkärin 
vastaanotolle pääsy on kuitenkin koko ajan toteutunut lain mukaisesti.

Helsingin omat päivystystoiminnot siirtyivät tammikuun alussa 2019 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS). Muutosta on seurat-
tu yhteistyössä HUSin kanssa, eikä päivystysten käyntimäärissä ole 
HUSilta saatujen tilastojen valossa tapahtunut mitään oleellisia muu-
toksia. Terveysasemien T3-aikojen kehityksellä ei ole suoraa yhteyttä 
asiakkaiden hakeutumisella HUSin päivystyksiin.  

Palvelujen uudistaminen

Sosiaali- ja terveystoimialan tavoitteena on tarjota kaikille helsinkiläisille 
asiakaslähtöiset, laadukkaat ja monipuoliset sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelut.

Uusia, fyysisiä palvelukeskuksia ovat Kalasataman terveys- ja hyvin-
vointikeskus (THK), Itäkadun perhekeskus, Vuosaaren terveys- ja hy-
vinvointikeskus ja perhekeskus, Kallion perhekeskus sekä monipuoliset 
palvelukeskukset, jatkossa seniorikeskukset. Tällä hetkellä toimivat jo 
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kaksi terveys- ja hyvinvointikeskusta, kolme perhekeskusta ja kymme-
nen seniorikeskusta. THK-toimintamalli otetaan käyttöön vuoden lop-
puun mennessä verkostomaisesti koko kaupungissa

Vuonna 2020 aukeaa Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskus, joka 
toimii jatkossa laajennetulla aukioloajalla Myllypuron terveysaseman 
rakennuksessa, satelliittinaan Kontulan terveysaseman rakennus. 
Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman sosiaali- 
ja terveyslautakunta on hyväksynyt kesällä 2019. Tonttiselvitykset ovat 
myös käynnissä pohjoisen ja lännen terveys- ja hyvinvointi- ja perhe-
keskuksista. Kontulan seniorikeskus on rakenteilla, ja Vuosaaren ja 
Koskelan seniorikeskuksien suunnittelu etenee. Pohjois-Haagan senio-
rikeskuksen suunnittelu on kaavoitusvaiheessa. Seniorikeskuksia sijait-
see tulevaisuudessa myös keskustassa, Kannelmäessä ja mahdollises-
ti Laajasalossa.

THK-toimintamallin ydin on asiakkaan tarpeeseen vastaaminen. Hoi-
don ja palvelutarpeen arviossa asiakas ohjautuu tarpeensa mukaiseen 
palveluun, saa tarvittaessa yhteyshenkilön ja moniammatillisen tiimin 
tuen. Johtaminen ja tilaratkaisut tukevat yhteistä työtä, yhdessä toimi-
mista asiakkaan parhaaksi, itsensä ja toisten johtamista sekä vahvem-
paa vastuun ottamista asiakkaasta, palvelujen laadusta ja palvelujen 
jatkuvasta kehittämisestä. THK-toimintamalli mahdollistaa asioiden rat-
kaiseminen kokonaisvaltaisesti yli sote-sektorin perinteisten rajojen ja 
välittömästi ensikontaktissa joko yhteisissä toimitiloissa tai verkostona 
toimintamallia toteuttaen. Terveysasemat ovat keskeinen osa terveys- 
ja hyvinvointikeskusta.

Digitaaliset palvelut mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattomien 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kasvun ja helsinkiläisten itse- ja 
omahoidon lisäämisen. Yhä suurempaan osaan terveyspalvelukysyn-
nästä pyritään jatkossa vastaamaan älykkäiden oirearvioiden ja auto-
matiikan keinoin, jotta käytettävissä oleva työvoima saadaan kohdistet-
tua vastaanottotoimintaan.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskusta ja Itäkadun perhekeskusta 
ei ole toteutettu kaupungin omina investointeina, vaan vuokrahankkei-
na. Vuosaaren ja Kallion keskukset on toteutettu muutostöinä sosiaali- 
ja terveystoimialan käytössä olleisiin tiloihin. 

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen tiloista voidaan todeta 
seuraavaa:

Kalasatamassa sosiaali- ja terveystoimialan käytössä on yhteensä 
17 100 m2. Loput tilat ovat HUSLAB:in käytössä. Kalasataman tilat pal-
velevat tulevaisuuden tarpeita ja joustavat toiminnan laajentuessa tai 
muuttuessa.
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Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus otettiin käyttöön vuoden 
2018 helmikuussa, jolloin irtisanottiin seuraavat tilat (yhteensä 7 000 
m2): etelän päihdepoliklinikka (750 m2), Herttoniemen terveysasema 
(3 000 m2), psykiatrian poliklinikka (1 650 m2), maahanmuutto (800 
m2), Vallilan terveysasema, 1. krs (päiväkoti) (800 m2).

Seuraavat tilat vapautuivat ja otettiin sosiaali- ja terveystoimialan muu-
hun käyttöön (yhteensä 7 250 m2): Vallilan terveysasema (2 750 m2), 
Kivelän psykiatrian poliklinikka (1 500 m2), Kallion terveysasema (3 000 
m2).

Yhteensä tiloja irtisanottiin tai vapautui 14 250 m2. Lisäksi vapautui 
suuri määrä erillisiä huoneita eri toimipisteissä. Kun vapautuneet toimi-
tilat otettiin sosiaali- ja terveystoimialan muuhun käyttöön, voitiin irtisa-
noa yhtä paljon vuokratiloja, jotka olivat huonokuntoisia tai nykyiseen 
toimintaan soveltumattomia.

Terveysasemien asiakaskokemus ja -tyytyväisyys

Terveysasemat seuraavat saamaansa asiakaspalautetta kaupungin 
sähköisen palautejärjestelmän, terveysasemilla sijaitsevien pikapalau-
telaitteiden sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kahden 
vuoden välein toteuttaman valtakunnallisen asiakastyytyväisyyskyselyn 
kautta. 

Kaupungin sähköiseen palautejärjestelmään saapui 1.1–30.9.2019 vä-
lisenä aikana 1 093 kappaletta terveysasemia koskevia palautteita. Pa-
lautteista niin sanottuja kiitospalautteita oli 14 prosenttia, josta valtaosa 
liittyi hoitohenkilöstön ammattitaitoon ja saatuun hoitoon. Palautteen 
antaneet asiakkaat kiittivät myös nopeasta ja sujuvasta palvelusta ter-
veysasemilla. Palautteista noin 60 prosenttia oli moitteita, jotka koskivat 
asiakkaan kohtelua, hoitoonpääsyä, takaisinsoittoa ja sähköistä asioin-
tia. Neljännes palautteista oli asiakkaiden kehittämisideoita ja muita pa-
lautteita terveysasemille.

Terveysasemien asiakaskokemusta mitataan NPS (Net Promoter Sco-
re) -indeksillä eli suositteluindeksillä. NPS-indeksi on kansainvälisesti 
käytetty mittari. Mittarin arvoasteikon skaala on -100–100, ja hyvänä tu-
loksena pidetään yli 50:n NPS-lukemaa. Terveysasemien yhteenlasket-
tu NPS-indeksi aikavälillä 1.4–30.9.2019 oli 56 (n=26 198). Aikavälillä 
1.4–30.9.2019 tyytyväisten asiakkaiden osuus terveysasemilla oli 85 
prosenttia (n=62 311). 

THL:n vuoden 2018 asiakastyytyväisyyskyselyssä asiakkaiden koko-
naisarvio palvelusta Helsingin terveysasemilla oli 4,5 (n=1 478), kun 
koko maan keskiarvo oli 4,6. THL:n asiakastyytyväisyyskyselyssä käy-
tetään asteikkoa 1‒5 (täysin eri mieltä‒täysin samaa mieltä).
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Aloitteessa ehdotetaan, että kaupungin tulisi kilpailuttaa yhdestä kol-
meen terveysaseman palvelutuotanto hoidon saatavuuden ja laadun 
kehittämiseksi sekä uusien toimintamallien löytämiseksi. Lisäksi aloit-
teessa ehdotetaan, että kaupungin tulee luoda käytäntö, jossa selvite-
tään vuosittain mahdollisuudet parantaa toiminnan laatua, palvelujen 
saatavuutta ja kustannustehokkuutta ulkoistuksen kautta jokaisella ter-
veysasemalla, jonka kiireettömän hoidon (T3-lääkäriaika) saatavuus 
ylittää vuositason tarkastelussa keskimäärin 21 päivää.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Helsingin kaupunginhallitus 
esitti kaupunginvaltuustolle 21.10.2019 päätettäväksi talousarvion vuo-
delle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021−2022. Samassa yhtey-
dessä kirjattiin, että sosiaali- ja terveystoimialalla valmistellaan maalis-
kuuhun 2020 mennessä toimintamalleihin liittyvä toimenpidekokonai-
suus, jolla varmistetaan sujuva hoitoonpääsy terveysasemilla. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 23.4.2019 § 78 kokeilla palveluse-
teliä yhtenä terveysasemien lääkäripalvelujen tuottamistapana korkein-
taan vuoden 2020 loppuun saakka. Lääkäripalvelujen tarjoaminen pal-
veluseteillä on alkanut terveysasemilla lokakuussa 2019. Tavoitteena 
on, että palveluseteliä myönnettäisiin terveysasemien asiakkaille 
enimmillään noin 4 000 kappaletta vuonna 2019. Jo ennen palvelusete-
lin käyttöönottoa kokeiltiin keväästä 2019 alkaen vastaavan palvelun 
tarjoamista suorahankintana.

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tuodaan joulukuussa 2019 osana 
vuoden 2020 käyttösuunnitelmaa mahdolliset ehdotukset uusista palve-
lujen tuottamistavoista.

Palvelujen saatavuus ja sen parantaminen on sosiaali- ja terveystoi-
mialan keskeinen tavoite. Tämän takaamiseksi selvitetään jatkuvasti eri 
keinoja. Viimeisimpänä on suunniteltu terveysasemat ja sisätautipolikli-
nikka -palvelun johtamisuudistus, joka mahdollistaa aikaisempaa vah-
vemman suunnittelu- ja johtamistyön alueellisissa monialaisissa palve-
luissa. Tämän lisäksi terveysasemien johtamista kehitetään vahvista-
malla johdon osaamista ja vakiinnuttamalla Lean-menetelmien käyttö 
toiminnassa. Lääkärirekrytoinnin tehostamiseksi on käynnissä hanke 
yhdessä henkilöstöpalvelujen kanssa. Terveyskeskuslääkäreiden palk-
kaukseen pyritään tekemään tasokorotus, jotta palkkataso olisi lähem-
pänä naapurikuntien vastaavia palkkoja.

Terveysasemien henkilökunnan palkkoja tultaneen korottamaan osana 
palkkakehitysohjelmaa. Terveysasemat lisäävät sähköisten palvelujen 
mahdollisuutta kaikissa asiakaskontakteissa: sähköisen yhteydenoton 
kahdensuuntainen viestintä potilastietojärjestelmässä, chat, chatbot, 
etälääkäritoiminta, Omaolo-palvelun laajentuminen ja Apotin Maisa-
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portaalin käyttöönotto lokakuussa 2020. Myös edellä mainitut vapautta-
vat lääkärien aikaa potilastapaamisiin. Monialaiseen työhön panoste-
taan hyödyntämällä eri ammattiryhmien osaaminen järkevällä työnjaolla 
muun muassa hoitajien reseptinkirjoitusoikeuden laajentamisella ja tu-
kipalvelujen kuntoon saattamisella. On tärkeää muistaa, että terveysa-
semat tarjoavat laajasti muitakin palveluja kuin kiireettömiä lääkäreiden 
vastaanottopalveluja.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nopealla hoitoon pääsyllä lääkärin vastaanotolle on myönteinen vaiku-
tus asiakkaiden terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Helsingin 
Tietokeskus tuottaa vuosittain seurantatietoja helsinkiläisten terveydes-
tä ja hyvinvoinnista ja lisäksi asiaa tutkitaan kansallisin kyselyin ja seu-
rantatiedoin. 

Sosiaali- ja terveystoimiala pyrkii olemaan kehityksen kärjessä ja hyö-
dyntää laaja-alaisesti terveys- ja hyvinvointi -indikaattoreita ensimmäi-
sinä organisaatioina Suomessa ja maailmassa. Lisäksi Helsinki kehit-
tää yhteistyössä Kustannus Oy Duodecimin kanssa Terveys- ja hyvin-
vointiarvio -työkalua. Työkalun avulla kyetään arvioimaan asukkaiden 
asioita kokonaisuutena, etsimään riskiryhmiä ja tarvittaessa kohdista-
maan palveluja erityisessä terveys- ja hyvinvointiriskissä oleviin henki-
löihin.”

19.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.j.lukkarinen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 29 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/5
27.01.2020

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

§ 47
V 12.2.2020, Valtuutettu Risto Rautavan aloite kiireettömään hoitoon 
pääsyn jonojen poistamisesta

HEL 2019-010083 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Risto Rautavan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Risto Rautava ja 25 muuta allekirjoittajaa esittävät aloit-
teessaan kiireettömään hoitoon pääsyn jonojen poistamista.   

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa ehdotettuihin toimenpiteisiin 
on ryhdytty. Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. 
Kaupunkistrategian 2017-2021 linjauksiin kuuluu perustason palvelujen 
parantaminen. 

Kaupunginhallitus viittaa Kokoomuksen valtuustoryhmän Helsingin jul-
kisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamista koskevaan 
ryhmäaloitteeseen (HEL 2019-010085) esittämäänsä vastaukseen.   

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

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Risto Rautavan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 290

HEL 2019-010083 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Risto Rautavan ja 25 muun valtuutetun valtuus-
toaloitteesta kiireettömään hoitoon pääsyn jonojen poistamiseksi:

”Kiireettömien ajanvarausaikojen odotusaikaa mitataan terveysasemilla 
laskemalla kolmas vapaana oleva lääkärin kiireetön ajanvarausaika ka-
lenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli 
mediaani. Helsingin terveysasemien hoitoonpääsyn odotusaika on me-
diaanien keskiarvo. Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuun-
nitelmassa 2019 on terveysasemia koskevana sitovana tavoitteena ter-
veysasemien T3-keskiarvon (hoitoonpääsyajan mittari) lasku alle kym-
meneen ja yksittäisen aseman kohdalla alle 20:een vuoden 2019 lop-
puun mennessä. 

Terveysasemien keskimääräinen odotusaika lääkärin kiireettömälle 
vastaanotolle oli tänä vuonna tammikuusta syyskuuhun 23 vuorokautta. 
Kahdeksalla Helsingin terveysasemalla odotusaika oli keskimäärin alle 
20 vuorokautta. Vuonna 2018 keskimääräinen odotusaika lääkärin kii-
reettömälle vastaanotolle oli Helsingin terveysasemilla 16 vuorokautta.

Aloitteessa esitetään, että Helsinki selvittää pikaisesti, miten kiireettö-
män hoidon jonojen purku on saatu hoidettua muissa kunnissa ja ottaa 
käyttöön samanlaisia ratkaisuja kiireettömään hoitoon pääsyssä myös 
Helsingin terveysasemilla.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kiireettömän hoidon odotu-
saikojen lyhentäminen lääkärin vastaanotolle muissa kunnissa on pit-
kälti perustunut lääkärivajeen korjaamiseen ja toisaalta samojen toimin-
tamallien käyttöönottoon, joita Helsinki on jo toteuttanut tai toteutta-
massa. 

Helsingin terveysasemat ottivat käyttöön suoraostosetelin helmikuussa 
2019 ja palvelusetelin lokakuussa 2019 lääkärin vastaanottojen tarjoa-
miseksi yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelusetelejä tarjotaan satoja 
viikossa, mutta se ei vielä valitettavasti näy merkittävästi T3-luvuissa 
(osin T3 laskentatavan takia), vaikka ne parantavatkin asiakkaiden hoi-
toon pääsyä.

Merkittävä ongelma on terveysasemien ja lasten- ja nuorten lääkäripal-
velujen lääkärivaje. Tämä näkyy sekä täyttämättöminä vakansseina et-
tä laskennallisena matalana vakanssien täyttöasteena, joka on merkit-
tävä. Lokakuussa 2019 laskennallinen täyttöaste oli 80,4 prosenttia, eli 
381:stä lääkäristä puuttuu 74,55 lääkäriä sijaisten ja työvoiman rekry-
tointiongelmien takia. 

Erityisesti sijaisten saanti on heikentynyt vuoden 2019 aikana. Tästä ja 
aiempiin vuosiin verrattuna kasvaneesta lääkärivajeesta huolimatta 
palvelusuoritteet eivät ole onneksi vähentyneet samassa suhteessa. 
Tämä kertoo yksiselitteisesti toiminnan tehostumisesta ja tuottavuuden 
kasvusta olemassa olevin resurssein.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nopealla hoitoon pääsyllä lääkärin vastaanotolle on myönteinen vaiku-
tus asiakkaiden terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Helsingin 
Tietokeskus tuottaa vuosittain seurantatietoja helsinkiläisten terveydes-
tä ja hyvinvoinnista. Lisäksi asiaa tutkitaan kansallisin kyselyin ja seu-
rantatiedoin. 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala pyrkii olemaan kehityksen kärjes-
sä ja hyödyntää laaja-alaisesti terveys- ja hyvinvointi- indikaattoreita 
ensimmäisinä organisaatioina Suomessa ja maailmassa. Lisäksi Hel-
sinki kehittää yhteistyössä Kustannus Oy Duodecimin kanssa Terveys- 
ja hyvinvointiarvio -työkalua. Työkalulla kyetään arvioimaan asukkaita 
asioita kokonaisuutena, etsimään riskiryhmiä ja tarvittaessa kohdista-
maan palveluja erityisessä terveys- ja hyvinvointiriskissä oleville henki-
löille.”

19.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.j.lukkarinen(a)hel.fi
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§ 48
V 12.2.2020, Valtuutettu Fatim Diarran aloite helsinkiläisten äänes-
tystä helpottavan sovelluksen tuottamiseksi

HEL 2019-007155 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Fatim Diarra ja 18 muuta allekirjoittajaa esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää voisiko Helsinki tehdä yksin tai parhaaksi 
näkemiensä yhteistyökumppaneiden kanssa helsinkiläisten ja erityisesti 
nuorten äänestystä helpottavan sovelluksen.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki on tuottanut jo vuo-
desta 2011 pääkaupunkiseudun palvelukartalle (palvelukartta.hel.fi) 
tiedot äänestysalueista ja -paikoista kunnallis-, eduskunta-, presidentin- 
ja EU-vaalien yhteydessä. Tiedot äänestyspaikasta löytyvät kirjoitta-
malla palvelukartan hakukenttään sana ”äänestys” tai ”äänestyspaikat”. 
Hakutulos näkyy kartalla symboleina, joita klikkaamalla saa näkyviin 
tarkemmat tiedot. Äänestyspaikan osoitetietojen lisäksi käyttäjä saa 
tiedon äänestyspaikan aukioloajoista. Palvelukartta tiedottaa myös sii-
tä, että äänestäjä ei voi vaalipäivänä valita äänestyspaikkaansa, vaan 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 34 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/6
27.01.2020

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

tieto tulee väestörekisteristä. Tämä ei ole välttämättä itsestään selvä 
ensi kertaa äänestäville. 

Palvelukartan äänestyspaikkanäkymä on mahdollista myös tallentaa 
valmiina esityksenä esimerkiksi nettisivuille tai linkkinä eri viestintäka-
naviin, sosiaaliseen mediaan ja muihin sähköisiin viestimiin. Näin käyt-
täjä saa yhdellä kertaa tarkasteltavaksi kaikki ne paikat, joissa voi ää-
nestää. Palvelu on rakennettu responsiiviseksi eli se toimii mobiililait-
teissa, mikä on erityisesti nuorten käyttäjien kohdalla tärkeää. 

Helsingin kaupungin verkkosivuilta löytyy kaupunkilaisille suunnattua 
perustietoa vaaleista, ja lisäksi vaalien aikana sinne tuotetaan erityinen 
vaalisivusto. Nuorille suunnatusta munstadi.fi -sivustosta löytyy tietoa 
nuorisoneuvostovaaleista. Sekä palvelukartan että kaupungin verkkosi-
vujen vaaleihin liittyvän aineiston nykyistä parempaan löydettävyyteen 
kiinnitetään huomiota tulossa olevan hel.fi-sivuston ja sen hakutoimin-
tojen uudistamisen myötä. 

Nuorten äänestysaktiivisuutta ja kiinnostusta yhteiskunnalliseen vaikut-
tamiseen edistetään kouluissa sekä vaalien aikaan että myös vaalitto-
mina vuosina. Verkossa ylläpidetään alle 18-vuotiaille suunnattua Ruu-
ti-aloitekanavaa ja nuorten omaa osallistuvan budjetoinnin alustaa osa-
na omastadi.hel.fi-sivustoa. Niiden kautta alle 18-vuotiaat helsinkiläiset 
voivat vaikuttaa kaupungin toimintaan.  Valtakunnallisten ja kunnallis-
ten vaalien yhteydessä Ruuti-toimintaan kuuluvat vaalikiertueet kou-
luissa. Kaupunki on järjestänyt yhteistyössä Helsingin puoluepoliittisten 
nuorisojärjestöjen kanssa helsinkiläisille peruskouluille, lukioille ja toi-
sen asteen ammatillisille oppilaitoksille kunnallis-, eduskunta- ja euro-
parlamenttivaalien alla vaalipaneelitilaisuuksia. Vaalittomina vuosina 
järjestetään Politiikkatoreja, joiden kautta oppilaat saavat tietoa poliittis-
ten puolueiden kautta vaikuttamisesta.

Vastaus on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian viestintäosas-
ton osallisuus ja neuvonta- ja sisällöntuotantoyksikön, kaupunginkans-
lian strategiaosaston tietohallinnon ja muutostoimiston sekä kulttuuri- ja 
vapaa-ajan toimialan nuorisoyksikön kanssa.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 49
V 12.2.2020, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite koulutuksen järjes-
tämisestä valtuutetuille syrjinnän ja vihapuheen ehkäisemiseksi

HEL 2019-007160 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 23 muuta allekirjoittajaa esittävät aloit-
teessaan, että Helsingin kaupunki järjestää valtuuston kokouksen yh-
teyteen kaikille valtuutetuille asiantuntijavetoisen koulutuksen turvalli-
semman tilan periaatteista ja syrjinnän ja vihapuheen ehkäisemisestä.

Kaupunginhallitus toteaa, että poliittiseen keskusteluun osallistuminen 
pitää turvata kaikille kuntalaisille. Sisäministeriön selvityksen (2019) 
mukaan kolmannes kuntapäättäjistä on ollut vihapuheen kohteena luot-
tamus- tai virkatehtäviensä takia, ja vihapuheen kokeminen tai sen uh-
ka vähentää halukkuutta tai uskallusta osallistua julkiseen keskusteluun 
ja poliittiseen toimintaan. Selvityksen perusteella naiset ja erilaisiin vä-
hemmistöihin kuuluvat joutuvat vihapuheen kohteeksi muita useammin. 

Vihapuhe ja syrjintä kaventavat demokratiaa, ja siksi niihin on tärkeää 
kiinnittää huomiota myös kunnan päätöksenteossa. Päättäjät tarvitse-
vat tietoa ja välineitä vihapuheen ja syrjinnän tunnistamiseksi ja keino-
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ja, miten ilmiötä voitaisiin vähentää. Kaupungin tehtävänä on tarjota 
tutkittua ja selvitettyä tietoa päätöksenteon tueksi, ja tässä roolissaan 
se tukee päättäjiä myös vihapuheen ja syrjinnän vähentämisessä. 

Aloitteessa on esitetty valtuutetuille koulutusta valtuuston kokouksen 
yhteyteen. Helsingin kaupunginvaltuutetut kokoontuvat säännöllisesti 
yhteisiin valtuustoseminaareihin, joissa käsitellään vaihtelevia ajankoh-
taisia aiheita. Vihapuheen ja syrjinnän ehkäisemisen teema voidaan ot-
taa esille, kun tulevien valtuustoseminaarien sisältöjä suunnitellaan.

Vastaus on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian viestintäosas-
ton, hallinto-osaston sekä talous- ja suunnitteluosaston strategia- ja 
kehitysyksikön kanssa. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 50
V 12.2.2020, Valtuutettu Matias Pajulan aloite vakituisen läsnäolo- ja 
puheoikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajalle kaupun-
ginvaltuuston kokouksissa

HEL 2019-007161 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

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

2 Lausunto 7.10.2019, Nuorisoneuvosto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Kaupunginhallitus toteaa, että sen 24.6.2019, 478 § tekemän päätök-
sen mukaisesti nuorisoneuvoston keskuudestaan valitsemille edustajil-
le annetaan läsnäolo- ja puheoikeus toimialalautakuntien kokouksiin. 
Menettelyn avulla nuorten mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua kasva-
vat. 

Vuonna 2020 jatketaan kokemusten seuraamista nuorisoneuvoston jä-
senten osallistumisesta lautakuntien kokouksiin ja arvioidaan menette-
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lyn toimivuutta. Seurantaa toteutetaan muun muassa tarkastelemalla 
läsnäolokertoja sekä puheenvuorojen määriä ja sisältöjä. Nuorisoedus-
tajat itse raportoivat kyselylomakkeelle kokemuksistaan kokouksissa.

Menettelyn toimivuutta arvioidaan toteuttamalla erilliset kyselyt aihees-
ta sekä nuorille, toimielimen jäsenille, toimintaan osallistuneille viran-
haltijoille ja työntekijöille että nuorisoneuvoston toimintaa tukeville nuo-
risopalveluiden työntekijöille.

Lisäksi selvitetään kokemuksia Tampereelta, Espoosta, Vantaalta, Jy-
väskylästä ja muista vertailukelpoisista kunnista, joissa nuorisovaltuus-
ton tai -neuvoston jäsenillä on valtuustossa pysyvä läsnäolo- ja puheoi-
keus. Ennen lautakuntakokeilun aloittamista kysyttiin muista kaupun-
geista vertailutietoa lautakuntaedustuksesta. Nyt kysely voidaan uudis-
taa kysyen käytäntöjä ja kokemuksia valtuuston kokouksiin osallistumi-
sesta.

Seurannan, arvioinnin ja vertailun perusteella valmistellaan esitys nuo-
risoneuvoston jäsenten vakituisesta läsnäolo- ja puheoikeudesta kau-
punginvaltuuston kokouksiin huomioiden mahdollisimman hyvän edus-
tavuuden sekä nuorten jaksamisen siten, että päätökset mahdollisesta 
puhe- ja läsnäolo-oikeudesta tehtäisiin ennen valtuustokauden vaihtu-
mista ja tulisivat voimaan uuden valtuustokauden alkaessa.

Lisäksi vuosien 2020-2021 nuorisoneuvostokauden aikana selvitetään 
keinoja varmistaa nuorisoneuvoston mahdollisimman laaja edustavuus 
eri puolilta kaupunkia ja eri sosioekonomisista ryhmistä. Nuorisoneu-
voston vuoden 2019 ehdokasasettelusta ja vaaleista on saatavissa ti-
lastoja, joiden avulla nykytilaa voidaan selvittää. Koska nuorisoneuvos-
to valitaan vaaleilla, ei edustavuuteen voida suoraan vaikuttaa. Tarkoi-
tuksena on näin ollen erityisesti keskittyä vaaleihin valmistautumiseen 
ja vaalijärjestelyihin, jotta ehdolle voisi asettua ja äänestää mahdolli-
simman matalalla kynnyksellä.

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

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää 
kahdeksan kuukauden kuluessa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 
aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. Jos mää-
räaika ylittyy sen vuoksi, että kaupunginhallitus päättää palauttaa aloit-
teen uudelleen valmisteltavaksi, aloite käsitellään määräajan päätty-
mistä seuraavassa aloitteita käsittelevässä valtuuston kokouksessa.
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Kaupunginhallitus palautti 11.11.2019, 765 § asian uudelleen valmistel-
tavaksi päätöshistoriasta ilmenevällä tavalla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

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

2 Lausunto 7.10.2019, Nuorisoneuvosto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2019 § 765

HEL 2019-007161 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun siten, että:

 Jatketaan kokemusten seuraamista nuorisoneuvoston jäsenten 
osallistumisesta lautakuntien kokouksiin ja arvioidaan menettelyn 
toimivuutta.

 Selvitetään kokemuksia Tampereelta, Espoosta, Vantaalta, Jyväs-
kylästä ja muista kunnista, joissa nuorisovaltuuston tai -neuvoston 
jäsenillä on kaupunginvaltuustossa pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus.

 Selvitetään keinoja varmistaa nuorisoneuvoston mahdollisimman 
laaja edustavuus eri puolilta kaupunkia ja eri sosioekonomisista 
ryhmistä.

 Valmistellaan näiden pohjalta esitys nuorisoneuvoston jäsenten va-
kituisesta läsnäolo- ja puheoikeudesta kaupunginvaltuuston ko-
kouksiin huomioiden mahdollisimman hyvän edustavuuden sekä 
nuorten jaksamisen.

 Päätökset mahdollisesta puhe- ja läsnäolo-oikeudesta tehdään val-
tuustokauden vaihtuessa.

Käsittely
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11.11.2019 Palautettiin

Palautusehdotus:
Kaisa Hernberg: Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteluun siten, 
että:

 Jatketaan kokemusten seuraamista nuorisoneuvoston jäsenten 
osallistumisesta lautakuntien kokouksiin ja arvioidaan menettelyn 
toimivuutta.

 Selvitetään kokemuksia Tampereelta, Espoosta, Vantaalta, Jyväs-
kylästä ja muista kunnista, joissa nuorisovaltuuston tai -neuvoston 
jäsenillä on kaupunginvaltuustossa pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus.

 Selvitetään keinoja varmistaa nuorisoneuvoston mahdollisimman 
laaja edustavuus eri puolilta kaupunkia ja eri sosioekonomisista 
ryhmistä.

 Valmistellaan näiden pohjalta esitys nuorisoneuvoston jäsenten va-
kituisesta läsnäolo- ja puheoikeudesta kaupunginvaltuuston ko-
kouksiin huomioiden mahdollisimman hyvän edustavuuden sekä 
nuorten jaksamisen.

 Päätökset mahdollisesta puhe- ja läsnäolo-oikeudesta tehdään val-
tuustokauden vaihtuessa.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaisa Hernbergin palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 5
Juha Hakola, Terhi Koulumies, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Jan 
Vapaavuori

Ei-äänet: 10
Elisa Gebhard, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Jenni Pajunen, 
Marcus Rantala, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa, 
Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun äänin 5 - 10.

04.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 42 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/8
27.01.2020

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

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
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§ 51
V 12.2.2020, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite erityisuimakortin 
laajentamisesta lymfedeemaa sairastaviin

HEL 2019-010086 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mai Kive-
län ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 45 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että liikuntapalvelujen erityisuimakortti myönnettäisiin myös 
lymfedeemaa sairastaville. 

Kaupunginhallitus toteaa, että lymfedeeman lisäämistä erityisuimakor-
tin piiriin tarkastellaan, kun uimakortin myöntämisen kriteerit ovat koko-
naisuudessaan seuraavan kerran käsittelyssä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnassa. Ammattilaisarvioihin perustuva ja kaikkia diagnoo-
siryhmiä tasapuolisesti kohteleva esitys erityisuimakortin kriteereistä 
tuodaan lautakunnan päätettäväksi vuonna 2020. Tarkoitus on, että 
uudet kriteerit ovat käytössä vuoden 2021 alusta. 
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Erityisuimakortin myöntämiskriteerit sekä korttiin liittyvät aloitteet ja eh-
dotukset on tähän saakka käsitelty aina erikseen, tarpeen mukaan pe-
rustetussa moniammatillisessa työryhmässä, joka on laatinut kriteereis-
tä esityksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Jatkossa työryhmä 
kokoontuu ja kriteereistä päätetään joka toinen vuosi.

Työryhmässä on ollut mukana useita terveydenhuollon ammattilaisia ja 
kaupungin vammaisasiamies. Tällä on haluttu varmistaa, että erityisui-
makortin kriteerejä valmistelevat henkilöt, jotka parhaiten pystyvät ar-
vioimaan eri diagnoosi- ja vammaisryhmien tarvetta erityisuimakorttiin 
sekä sitä, onko vesiliikunnasta erityistä hyötyä verrattuna muihin liikun-
tamuotoihin. 

Kaupunginhallitus katsoo, ettei kriteereistä tule tehdä yksittäisiä diag-
noosiryhmiä koskevia erillispäätöksiä ilman moniammatillisen työryh-
män näkemystä.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto. Vastaus 
on lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.12.2019 § 204

HEL 2019-010086 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata valtuustoaloitteessa esi-
tettyä lisäystä erityisuimakortin kriteereihin. Lautakunta edellyttää eri-
tyisuimakortin myöntämiskriteerien tuomista päätöksentekoon jatkossa 
aina kahden vuoden välein.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että lymfedeemaa sairasta-
vien henkilöiden lisäämistä erityisuimakortin piiriin tarkastellaan, kun 
kriteerit ovat kokonaisuudessaan seuraavan kerran käsittelyssä lauta-
kunnassa.

Erityisuimakortin myöntämiskriteerit ja korttiin liittyvät aloitteet sekä eh-
dotukset on käsitelty tähän saakka aina erikseen, tarpeen mukaan pe-
rustetussa moniammatillisessa työryhmässä, joka on laatinut kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunnalle esityksen kriteereistä. Jatkossa työryhmän 
on suunniteltu kokoontuvan ja kriteereitä päivitettävän joka toinen vuo-
si, jolloin kriteeristössä voidaan ottaa nykyistä kattavammin huomioon 
tietoperustaiset tarpeet eri diagnoosien osalta.

Työryhmätyöskentelyssä on ollut mukana useita terveydenhuollon 
ammattilaisia sekä Helsingin kaupungin vammaisasiamies. Tällä on ha-
luttu varmistaa, että erityisuimakortin kriteerejä ovat valmistelleet henki-
löt, jotka parhaiten pystyvät arvioimaan eri diagnoosi- ja vammaisryh-
mien tarvetta erityisuimakorttiin sekä sitä, onko vesiliikunnasta näiden 
henkilöiden toimintakyvylle erityistä hyötyä verrattuna muihin mahdolli-
siin liikuntamuotoihin.

Edellisen kerran erityisuimakortti-työryhmä perustettiin 28.11.2018 ja 
ryhmän esittämät erityisuimakortin kriteerit hyväksyttiin kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnassa 18.6.2019, § 125. Työryhmä kokoontuu vastai-
suudessa säännöllisesti kahden vuoden välein siten, että päivitetty, 
kaikkia tasapuolisesti kohteleva esitys erityisuimakortin kriteereistä 
tuodaan lautakunnan päätettäväksi vuonna 2020 ja päämääränä on, et-
tä uudet kriteerit ovat käytössä vuoden 2021 alusta. Kriteereistä ei tulisi 
lautakunnassa tehdä erillispäätöksiä koskien yksittäisiä diagnoosiryh-
miä huomioimatta moniammatillisen työryhmän näkemystä asiaan.

Käsittely

17.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: 
Poistetaan lausuntoehdotuksen kaksi ensimmäistä kappaletta ja lau-
sunnon alkuun lisätään:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa erityisuimakortin myöntä-
mistä myös lymfedeemapotilaille 1.1.2020 alkaen.
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Lisäksi lausunnon lopusta poistetaan kaksi viimeistä kappaletta.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Heimo Laaksonen: Lautakunta esittää päätöksentekoon kirjattavaksi ja 
merkittäväksi, että työryhmä käsittelee erityisuimakortit vuotta aiottua 
aikaisemmin, ja päivitetty, kaikkia tasapuolisesti kohteleva esitys tuo-
daan lautakunnan päätettäväksi jo vuonna 2020, päämääränä ottaa 
uusi ohjeistus käyttöön vuoden 2021 alusta.

Kannattaja: Otto Meri

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta esittää päätöksentekoon kirjattavaksi ja merkit-
täväksi, että työryhmä käsittelee erityisuimakortit vuotta aiottua aikai-
semmin, ja päivitetty, kaikkia tasapuolisesti kohteleva esitys tuodaan 
lautakunnan päätettäväksi jo vuonna 2020, päämääränä ottaa uusi oh-
jeistus käyttöön vuoden 2021 alusta.

Jaa-äänet: 4
Tuomas Finne, Otto Meri, Terhi Peltokorpi, Tomi Sevander

Ei-äänet: 6
Mika Ebeling, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, 
Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa

Tyhjä: 2
Arja Karhuvaara, Laura Varjokari

Poissa: 1
Silja Borgarsdóttir Sandelin

Lautakunta hyväksyi Heimo Laaksosen vastaehdotuksen mukaan muu-
tetun ehdotuksen äänin 4 - 6 (2 tyhjää, 1 poissa).

Sami Muttilainen jätti asiaan eriävän mielipiteen seuraavilla perusteluil-
la:

Lautakunta voi aina käyttää harkintaansa ja vastuutaan. Tämä lauta-
kunta ei halua sitä mitä ilmeisemmin tehdä.

Lautakunnan jäsenenä en saanut viime keväänä selitystä miksei lym-
fedeemapotilaille myönnetä erityisuimakorttia ja yritin palauttaa asian 
käsittelyyn. En saanut siihen varsinaista vastausta tänäänkään. 
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Liikuntapalveluiden työryhmä on rajannut ja myöntänyt erityisuimakortin 
rintasyövästä toipuville potilaille, mutta Ihminen ei ole oikeutettu erityi-
suimakorttiin vaikka diagnoosi olisi sama "vesirajan alapuolella". HUS:n 
hoito-ohjeella, Vodder-lymfaterapeutin, Kansainvälisen Dr Vodder -
akatemian sertifioidun opettajan lausunnolla ei tunnu olevan lautakun-
nalle tai työryhmälle merkitystä.

"Tehdään liikkuminen helpoksi ja houkuttelevaksi tarjoamalla apua ja 
tukea sekä tuottamalla houkuttelevia sisältöjä."

- Suora lainaus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelmas-
ta vuodelle 2020.

03.12.2019 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Tarja Vartiainen, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87509

tarja.vartiainen(a)hel.fi
Marjo Rantala, projektikoordinaattori, puhelin: 310 20352

marjo.a.rantala(a)hel.fi
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§ 52
V 12.2.2020, Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite äitiysneuvolapalve-
lujen saatavuudesta

HEL 2019-009098 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sandra Hagman ja 22 muuta allekirjoittajaa esittävät aloit-
teessaan samanlaisten neuvolapalvelujen tarjoamista yhtäläisesti ensi- 
ja uudelleensynnyttäjille.  

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkistrategian 2017-2021 yhtenä 
linjauksena on perustason palvelujen parantaminen. Aloitteessa esitet-
tyjä neuvolapalveluja tarjotaan ensi- ja uudelleensynnyttäjille. Perhe-
valmennusta, useita äitiysneuvolakäyntejä ja kotikäyntejä kohdenne-
taan ensisijaisesti ensisynnyttäjille, mutta palvelut tarjotaan tarpeen 
mukaan myös uudelleensynnyttäjille ja heidän perheilleen. Samalla ta-
valla tarpeen mukaan on tarjolla valmennuksia, imetysohjausta, yksilö- 
ja ryhmämuotoista äitiysfysioterapiaa, lapsiperheiden kotipalvelua, lap-
siperheiden sosiaaliohjausta ja muita varhaisen tuen palveluja.         

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 49 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/10
27.01.2020

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.10.2019 § 245

HEL 2019-009098 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon kaupunginvaltuutettu Sandra Hagmanin ja 22 muun valtuu-
tetun äitiysneuvolapalvelujen saatavuutta koskevasta valtuustoaloit-
teesta:

"Helsingin neuvolatoimintaa ohjaavat kansalliset äitiyshuollon suosituk-
set vuodelta 2013, jotka on laadittu kansallisessa asiantuntijatyöryh-
mässä. Suositusten mukaan synnytyksen jälkeen synnyttäneelle tarjo-
taan joko vastaanotto tai kotikäynti. Valtioneuvoston asetuksen mukaan 
ensimmäistä lastaan odottavan perheen luokse tai lapsen saaneen 
perheen luokse on tehtävä kotikäynti ja muita kotikäyntejä on järjestet-
tävä tarpeen mukaan.

Perhevalmennusta, useampia äitiysneuvolakäyntejä sekä kotikäyntejä 
kohdennetaan ensisijaisesti ensisynnyttäjille, joilla ei ole aiempaa ko-
kemusta synnytyksestä ja vanhemmuudesta tai vastasyntyneen vau-
van hoidosta ja huolenpidosta. Palvelujen ensisijaisesta kohdennuk-
sesta huolimatta palveluja ei ole rajattu siten, että palvelut eivät olisi 
tarjolla uudelleensynnyttäjien perheille niitä tarvittaessa. Uudelleensyn-
nyttäjille tarjotaan edellä mainittuja palveluja tai muita varhaisen tuen 
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palveluja, kuten lapsiperheiden kotipalvelua tai lapsiperheiden sosiaa-
liohjausta asiakastarpeen mukaan. Helsingissä on yhdistetty äitiys- ja 
lastenneuvola eli sama terveydenhoitaja jatkaa perheen kanssa myös 
lapsen syntymän jälkeen, jolloin perheen yksilölliset tuen tarpeet tulevat 
huomioitua jo raskausaikana.

Vuonna 2018 äitiys- ja lastenneuvolakäyntejä oli yhteensä noin 
339 000, joista lääkärin luona noin 54 000. Määräaikaistarkastusohjel-
man lisäksi tarjotaan tarpeen mukaan asiakkaille lisäkäyntejä.

Raskauden aikaisia kotikäyntejä vuonna 2018 tehtiin Helsingissä 63, 
joista 12 tehtiin uudelleen synnyttäjän luokse. Erityisesti raskauden ai-
kaiset kotikäynnit tehdään perheen tarpeiden mukaisesti ja ne ovat 
usein moniammatillisia. Käynneillä on mukana perheen tilanteen mu-
kaan esimerkiksi sosiaalityöntekijä tai lapsiperheiden kotipalvelun joh-
tava ohjaaja. 

Ensisynnyttäjiä oli 2 802, joista 92,5 %:n luokse tehtiin kotikäynti ja 
osan luokse useampi, yhteensä 2 880 kotikäyntiä. Uudelleen synnyttä-
jien luokse tehtiin 554 kotikäyntiä eli 21,3 %:lle uudelleen synnyttäjistä. 
Myös raskauden ajan vastaanottokäyntien määrä vaihtelee raskaana 
olevan ja perheen tilanteen mukaan.

Raskauden aikana järjestetään perhevalmennusta ensimmäistä yhteis-
tä lastaan odottaville perheille. Perhevalmennusryhmiä Helsingissä oli 
vuonna 2018 yhteensä 421 ryhmää, joihin osallistui 8 254 tulevaa van-
hempaa. Lisäksi uutena toimintana järjestetään yhteistyössä synnytys-
sairaalan kanssa synnytyspelkoisille ryhmiä synnytyssairaalassa riip-
pumatta siitä, onko odottaja ensi- tai uudelleensynnyttäjä. 

Imetyskouluttajan ohjausta tarjotaan vastaanotolla imetyspulmissa se-
kä ensi- että uudelleensynnyttäjille. Viime vuonna oli 375 imetysohjaus-
ta. 

Perhekeskuksissa tarjotaan äitiysfysioterapiaa maksuttomana sekä en-
sisynnyttäjille että uudelleensynnyttäjille ryhmämuotoisena halukkuu-
den mukaan, ja äitiysfysioterapia ryhmämuotoisena palveluna on kas-
vussa. Ryhmässä käydään läpi ennaltaehkäiseviä ohjeita ja neuvoja 
raskauden ja synnytyksen aiheuttamaan tuki- ja liikuntaelinkuormituk-
seen, ohjausta lapsen käsittelyyn motorisen kehityksen tueksi sekä tie-
toa koko perheen arkiliikkumisen lisäämisen tärkeydestä. Äitiysfysiote-
rapian ryhmät käynnistyivät vuonna 2018 ja ryhmiä on lisätty asiakas-
tarpeiden mukaisesti vuoden 2019 aikana. Vuonna 2018 odottavien äi-
tien fysioterapiaryhmiä oli 110 ja synnyttäneiden äitien ryhmiä 21. 
Vuonna 2019 odottavien äitien fysioterapiaryhmiä tulee suunnitelman 
mukaan olemaan 139 ja synnyttäneiden äitien ryhmiä 96.
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Yksilöfysioterapiaa tarjotaan neuvolalääkärin lähetteellä ensi- tai uudel-
leensynnyttäjille tarpeen mukaisesti.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yhtenä linjauksena on perus-
tason palvelujen parantaminen. Palvelujen hyvä saatavuus ja maksut-
tomuus lisäävät niiden käyttöä ja perheiden hyvinvointia. Äitiysneuvo-
lapalveluilla ja muilla matalan kynnyksen palveluilla pystytään tuke-
maan perheitä oikea-aikaisesti varhaisessa vaiheessa."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg(a)hel.fi
Tuija Arvo, ylihoitaja, puhelin: 310 50223

tuija.arvo(a)hel.fi
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§ 53
V 12.2.2020, Valtuutettu Seija Muurisen aloite sosiaali- ja terveys-
palvelujen kokonaisuuden hallinnasta

HEL 2019-009564 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginhallitus katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite
2 Lausunto 22.10.2019, HUS

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seija Muurinen ja 17 muuta allekirjoittajaa esittävät aloit-
teessaan, että selvitetään mahdollisuutta perustaa kaupunginkansliaan 
sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden arviointi-, koordinointi-, 
uudistamis- ja ohjaustehtävä.  

Kaupunginhallitus katsoo, että aloitteessa mainittu integraation tarve on 
laajasti tunnistettu ja sitä edistäviä toimenpiteitä on jo tehty. Integraa-
tion johtamista ei voi erottaa organisaation muusta johtamisesta. Ta-
lousohjaukseen ja integraation edistämiseen osallistuvat kaupungin 
johto (pormestari, apulaispormestari, kansliapäällikkö), rahoitusjohto 
sekä sosiaali- ja terveystoimen johto. Ohjausta ja edistämistä tehdään 
tiiviissä yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) 
johdon kanssa. 
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio ja perustason vahvistaminen 
ovat vireillä olevan sote-uudistuksen keskeisiä keinoja uudistuksen ta-
voitteiden kuten asiakkaiden ja potilaiden riittävien, laadukkaiden sekä 
oikea-aikaisten palvelujen turvaamisen saavuttamiseksi. Asia liittyy 
olennaisesti myös erikoissairaanhoidon omistajaohjaukseen.

Kaupunginhallitus katsoo, että on pyrittävä tehostamaan ja uudista-
maan nykyisin käytössä olevia yhteistyömuotoja HUS-kuntayhtymän 
kanssa nykyjärjestelmässä tai mahdollisen Uudenmaan (Helsingin) eril-
lisratkaisun yhteydessä. Tavoitteena on Helsingin kaupungin kustan-
taman sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden joustava yhteenso-
vittaminen sekä palvelujen ja budjettivarojen käyttö entistä tarkoituk-
senmukaisemmin.

Helsingin kaupungilla on asukkaidensa kaikkien julkisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisvastuu. Erikoissairaanhoidon osalta tämä 
toteutuu kaupungin lakisääteisellä sairaanhoitopiirin jäsenyydellä. Eri-
koissairaanhoidon järjestämisvastuu on käytännössä jaettu kaupungin 
ja HUSin kesken niin, että ensisijainen järjestämisvastuu on Helsingin 
kaupungilla.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat käsitelleet HUSin omista-
jaohjauksen parantamista ja määrittäneet omistajaohjauksen tavoitteet. 

Jäsenkuntien ja HUSin välisen yhteistyön tiivistämisen tavoitteena on

 parantaa HUSin ja jäsenkuntien johdon vuoropuhelua
 lisätä HUSin ja jäsenkuntien välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua
 parantaa jäsenkuntien näkemysten huomioon ottamista jo asioiden 

valmisteluvaiheessa
 vahvistaa kuntien roolia strategisesti merkittävien asioiden (kuten 

strategisten tavoitteiden ja merkittävien kehittämishankkeiden 
suunnittelussa ja seurannassa)

 muodostaa foorumit, joilla on mahdollisuus ottaa kantaa asioihin 
kuntien puolesta

 varmistaa, että strategisesti merkittävien asioiden valmistelussa 
huomioidaan sekä toiminnallinen että taloudellinen näkemys, ja

 selkeyttää ja systematisoida HUSin ja jäsenkuntien välisiä johdon ja 
viranhaltijoiden välisiä foorumeja.

Vuoden 2019 aikana on tiivistetty vuorovaikutusta sosiaali- ja terveys-
toimialan ja kaupunginkanslian välillä muun muassa budjettiohjaukseen 
liittyen. Aikaisempi rahoitusjohdon Hustra-kokous on laajennettu stra-
tegisen tason yhteistyöryhmäksi (HUS Strato), johon kuuluvat HUS-
kuntien ja HUSin talousjohto sekä kuntien ja HUSin sote-johto toimialan 
asiantuntemuksen lisäämiseksi.
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Strategisen tason yhteistyöryhmä käsittelee strategisia toiminnan ja ta-
louden kysymyksiä, kuten 

 pidemmän aikavälin strategiset suuntaviivat huomioiden alueelliset 
näkökulmat koskien mm. palvelutarvetta, hoitoketjuja ja budjetti-
raamia

 HUS-tason strateginen järjestämissuunnitelma ja sen yhteensovit-
taminen talousnäkökulmien kanssa

 strategisten tavoitteiden ja merkittävien kehittämishankkeiden 
suunnittelu ja seuranta

 toiminnan ja talouden seuranta, ja
 HUS-tason ja jäsenkunta- tai aluetason erikoissairaanhoidon budjet-

tiraamien yhteensovittaminen ja talousarvion valmistelu.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan ja HUSin lausunnot. 
Vastaus on lausuntojen mukainen. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite
2 Lausunto 22.10.2019, HUS

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 291

HEL 2019-009564 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Seija Muurisen ja 17 muun valtuutetun valtuus-
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toaloitteesta koskien HUSin ja kaupungin kustantaman sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen kokonaisuuden hallintaa: 

"Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio ja perustason vahvistaminen 
ovat vireillä olevan sote-uudistuksen keskeisiä keinoja uudistuksen ta-
voitteiden, kuten asiakkaiden ja potilaiden riittävien, laadukkaiden ja oi-
kea-aikaisten palvelujen turvaaminen, saavuttamiseksi. Asia liittyy 
olennaisesti myös erikoissairaanhoidon omistajaohjaukseen.

Helsingin kaupungilla on asukkaidensa kaikkien julkisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisvastuu. Erikoissairaanhoidon osalta tämä 
toteutuu kaupungin lakisääteisellä sairaanhoitopiirin (Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin HUSin) jäsenyydellä. Erikoissairaanhoidon 
järjestämisvastuu on käytännössä jaettu kaupungin ja HUSin kesken 
niin, että ensisijainen järjestämisvastuu on Helsingin kaupungilla.

Kaupungin talousarvioprosessissa helsinkiläisten erikoissairaanhoidos-
ta HUSissa syntyviä kustannuksia varten varattu määräraha on oma ta-
lousarviokohtansa, josta päätetään vuosittain kaupungin talousarvios-
sa.

HUS kohdentaa määrärahat toimialoittain väestön arvioidun palvelutar-
peen mukaisesti HUSin valtuuston hyväksymässä talousarviossa. Esi-
tykset valtuustolle esittelee HUSin virkamiesjohto. HUS laskuttaa jä-
senkuntiaan toteutuneen palvelujen käytön suhteessa, minkä vuoksi 
kuntalaskutus voi ylittää kaupungin omassa budjetissaan varaaman 
määrärahan.

Kuntayhtymän perussopimus luo pohjan HUSin ohjaukselle. Toimintaa 
ja sen tavoitteita kuvataan HYKS-alueen järjestämissuunnitelmassa. 
Palvelujen käytön ja talousarvion toteumaa seurataan säännöllisesti 
muun muassa Helsingin ja HUSin välisissä kuntatapaamisissa.

Potilasohjauksesta on sovittu HUSin kanssa sekä päivystyksen että kii-
reettömien lähetteiden osalta. Merkittävistä työjaon muutoksista sovi-
taan ylimmän virkamiesjohdon kesken, ja ne huomioidaan tarvittaessa 
talousarviossa.

Valtaosa lähetteistä koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireettömien lähetteiden 
aiheellisuuden arvioinnissa käytetään sosiaali- ja terveysministeriön 
määrittelemiä kiireettömän hoidon kriteereitä. Niitä käytetään sekä hoi-
toon lähettämisestä että hoitoon ottamisesta päätettäessä.

Vuonna 2018 Helsingin omilta terveysasemilta tehtiin 69 000 lähetettä 
HUSiin, mikä on 108 lähetettä 1000 asukasta kohti ja 14,9 prosenttia 
terveysasemien lääkärikäynneistä. Vastaavasti Espoon lääkärikäyn-
neistä 14,2 prosenttia ja Vantaalla 11,5 prosenttia johti lähetteeseen. 
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Sairaanhoitopiirien lähetemäärät ovat kasvaneet viime vuosina koko 
maassa muun muassa väestön ikääntymiseen ja lääketieteellisten hoi-
tojen kehittymiseen liittyen.

Aloitteessa todetaan, että asiakkaita saattaa jäädä HUSin erikoissai-
raanhoitoon ylimääräiseksi ajaksi Helsingin kaupungin jatkokuntoutus-
palveluiden ruuhkautuessa. Näistä epätarkoituksenmukaisesti erikois-
sairaanhoitoon jääneistä potilaista HUS perii siirtoviivemaksun. Näitä 
maksuja ei kuitenkaan ole syntynyt Helsingille enää useaan vuoteen, 
vaan jatkohoito järjestetään viiveettömästi.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat käsitelleet HUSin omista-
jaohjauksen parantamista ja määrittäneet omistajaohjauksen tavoitteet. 

Jäsenkuntien ja HUSin välisen yhteistyön tiivistämisen tavoitteena on

 parantaa HUSin ja jäsenkuntien johdon vuoropuhelua
 lisätä HUSin ja jäsenkuntien välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua
 parantaa jäsenkuntien näkemysten huomioon ottamista jo asioiden 

valmisteluvaiheessa
 vahvistaa kuntien roolia strategisesti merkittävien asioiden (kuten 

strategisten tavoitteiden ja merkittävien kehittämishankkeiden 
suunnittelussa ja seurannassa)

 muodostaa foorumit, joilla on mahdollisuus ottaa kantaa asioihin 
kuntien puolesta

 varmistaa, että strategisesti merkittävien asioiden valmistelussa 
huomioidaan sekä toiminnallinen että taloudellinen näkemys, ja

 selkeyttää ja systematisoida HUSin ja jäsenkuntien välisiä johdon ja 
viranhaltijoiden välisiä foorumeja.

Edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista tuetaan ja edistetään Hel-
singissä kehittämisprojektissa ”HUSin ohjauksen ja yhteistyön kehittä-
minen”. Lisäksi kehitetään palveluintegraatiota perus- ja erityistason 
välillä. Tavoitteena on Helsingin väestön tarvitseman erikoisairaanhoi-
don tarpeen ja käytön aiempaa täsmällisempi määritteleminen talous-
arvioon.

Vuoden 2019 aikana on tiivistetty vuorovaikutusta sosiaali- ja terveys-
toimialan ja kaupunginkanslian välillä muun muassa budjettiohjaukseen 
liittyen. Aikaisempi rahoitusjohdon Hustra-kokous on laajennettu Stra-
tegisen tason yhteistyöryhmäksi (HUS Strato), jossa on jäseninä paitsi 
HUS-kuntien ja HUSin talousjohto myös kuntien ja HUSin sote-johto 
toimialan asiantuntemuksen lisäämiseksi.

Strategisen tason yhteistyöryhmä käsittelee strategisia toiminnan ja ta-
louden kysymyksiä, kuten 
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 pidemmän aikavälin strategiset suuntaviivat huomioiden alueelliset 
näkökulmat koskien mm. palvelutarvetta, hoitoketjuja ja budjetti-
raamia

 HUS-tason strateginen järjestämissuunnitelma ja sen yhteensovit-
taminen talousnäkökulmien kanssa

 strategisten tavoitteiden ja merkittävien kehittämishankkeiden 
suunnittelu ja seuranta

 toiminnan ja talouden seuranta, ja
 HUS-tason ja jäsenkunta- tai aluetason erikoissairaanhoidon budjet-

tiraamien yhteensovittaminen ja talousarvion valmistelu.

Integraation johtamista ei voi erottaa organisaation muusta johtamises-
ta. Integraation edistämisestä vastaavat Helsingissä sosiaali- ja ter-
veystoimen johto ja vastaavasti HUSin johto. 

Myöskään HUS ei pidä tarkoituksenmukaisena sitä, että sote-
integraatiokehitystä Helsingin kaupungin organisaatiossa johdettaisiin 
kahdesta eri yksiköstä samanaikaisesti. HUSin lausunto on liitteenä 2.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon integraation tarve on laajasti tunnistettu, ja integraatiota 
edistäviä toimenpiteitä on tehty ja tullaan tekemään. Lautakunta ei pidä 
tarkoituksenmukaisena integraatiokehityksen johtamisen eriyttämistä 
muusta johtamisesta ja hajauttamista sosiaali- ja terveystoimialan ja 
kaupunginkanslian kesken.

Lautakunta kuitenkin edellyttää, että Helsingin kaupunki pyrkii tehosta-
maan ja uudistamaan nykyisin käytössä olevia yhteistyömuotoja HUS-
kuntayhtymän kanssa nykyjärjestelmässä tai mahdollisen Uudenmaan 
(Helsingin) erillisratkaisun yhteydessä. Tavoitteena Helsingin kaupun-
gin kustantaman sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuden jousta-
va yhteensovittaminen sekä kaupunkilaisten palvelujen ja budjettivaro-
jen käyttö entistä tarkoituksenmukaisemmin."

Käsittely

03.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Seija Muurinen: Lausunnon loppuun tehdään seuraava lisäys: 
"Lautakunta kuitenkin edellyttää, että Helsingin kaupunki pyrkii tehos-
tamaan ja uudistamaan nykyisin käytössä olevia yhteistyömuotoja 
HUS-kuntayhtymän kanssa nykyjärjestelmässä tai mahdollisen Uu-
denmaan (Helsingin) erillisratkaisun yhteydessä. Tavoitteena Helsingin 
kaupungin kustantaman sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuden 
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joustava yhteensovittaminen sekä kaupunkilaisten palvelujen ja budjet-
tivarojen käyttö entistä tarkoituksenmukaisemmin."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

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

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

19.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 54
V 12.2.2020, Valtuutettu Outi Alasen aloite matalan kynnyksen psy-
kiatrian yksiköstä

HEL 2019-010080 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mai Kive-
län ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Outi Alasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Outi Alanen ja 28 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
matalan kynnyksen psykiatrisen yksikön palvelujen järjestämistä.   

Kaupunginhallitus toteaa, että uuden sairaalaosastoa vastaavan yksi-
kön perustaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Kiireellisessä elämän 
kriiseihin liittyvässä avun tarpeessa otetaan yhteyttä omalle terveysa-
semalle. Vakavissa tilanteissa hakeudutaan Haartmanin ja Malmin sai-
raaloiden psykiatrian päivystykseen. 

Sosiaali- ja terveystoimialan tavoitteena on avata kynnyksetön palvelu-
piste jokaisen terveys- ja hyvinvointikeskuksen yhteyteen. Samalla ar-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 60 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/12
27.01.2020

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

vioidaan terveysasemien mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajien riit-
tävyys. Kynnyksettömien mielenterveyspalvelujen saatavuutta on vah-
vistettu Myllypuron terveysaseman yhteyteen avatulla Mieppi-
mielenterveyspalvelupisteellä, jonne voi elämäntilannekriiseissä ottaa 
yhteyttä kaikkialta Helsingistä.  

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Outi Alasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 292

HEL 2019-010080 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Outi Alasen ja 28 muun valtuutetun valtuustoa-
loitteesta koskien matalan kynnyksen psykiatrian yksikön perustamista:

"Kiireellisessä aikuisikäisten elämänkriiseihin liittyvässä avun tarpeessa 
otetaan yhteys omalle terveysasemalle. Hoidon tarpeen arviointi teh-
dään digitaalisesti tai tulemalla paikan päälle. Digitaalisia yhteydenot-
tomahdollisuuksia ovat sähköinen yhteydenottokaavake, puhelu takai-
sinsoittopalvelulla ja jatkossa myös chat. HUSin Mielenterveystalo on 
asiakkaan käytössä hänen arvioidessaan itse tilannettaan ennen yh-
teydenottoa. Noin puolelle terveysasema-asiakkaista vastaanottoaika 
varataan jo samalle päivälle. Terveysaseman terveydenhoitaja tai lää-
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käri ohjaa kriisiasiakkaan hoidon tarpeen arvion jälkeen mielenterveys- 
ja päihdesairaanhoitajan vastaanotolle, joka on yhteydessä asiakkaa-
seen pääsääntöisesti samana arkipäivänä yhteydenotosta. Kriisipotilail-
le on varattu akuuttiaikoja.

Ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä toimiva psykiatrian 
päivystys Haartmanin ja Malmin sairaaloissa auttaa päivystyksellisissä 
vakavissa kiiretilanteissa ja järjestää potilaalle hoidon tarvetta vastaa-
van jatkohoitopaikan.

Psykiatrisissa kriisitilanteissa asiakas, läheinen tai työntekijä voi ottaa 
arkisin suoraan yhteyttä psykiatrian poliklinikalle, josta asiakas saa 
avun akuutti-, arviointi- ja konsultaatiotyöryhmästä (ns. AAK-
työryhmät). Kiiretilanteissa psykiatrinen arviointi ja hoito järjestetään 
potilaan hoidon tarpeesta riippuen 1‒3 arkipäivän sisällä yhteydenotos-
ta. Hoitoon otetaan aina mukaan potilaan läheisverkosto ja varmiste-
taan potilaan psykososiaalinen tuki. Tarvittaessa tehdään kotikäyntejä.

Kynnyksettömien mielenterveyspalvelujen saatavuutta on vahvistettu 
Myllypuron terveysaseman yhteyteen avatulla mielenterveyspalvelupis-
teellä (mielenterveyspalvelupiste Mieppi), jonne voi ottaa yhteyttä elä-
mäntilannekriiseissä kaikkialta Helsingistä. Jos palvelupisteen tarjoa-
mat interventiot eivät ole riittäviä, hoitoa jatketaan esimerkiksi palvelu-
setelillä asiakkaalle tarjottavalla lyhytterapialla tai psykiatrisessa eri-
koissairaanhoidossa. Lyhytterapian hankintaprosessi on vielä kesken.

Sosiaali- ja terveystoimialan tavoitteena on jatkossa avata kynnyksetön 
palvelupiste jokaisen terveys- ja hyvinvointikeskuksen yhteyteen. Sa-
massa yhteydessä arvioidaan myös terveysasemilla toimivien mielen-
terveys- ja päihdesairaanhoitajien riittävyys.

Jos kriisipotilaan oireilun ennakoidaan pitkittyvän tai muuttuvan vaikea-
asteiseksi, potilas hoidetaan psykiatrian poliklinikan tiivistetyssä avo-
hoidossa, Auroran sairaalan päiväosastolla tai ympärivuorokautisella 
osastolla. Ympärivuorokautinen hoito tulee kyseeseen silloin, kun muut 
hoitokeinot ovat riittämättömiä.

HUS Psykiatria tuottaa vuosittain päivitetyn työnjakosopimuksen mu-
kaisesti koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin väestölle alu-
eellisesti keskitetyt erityisryhmille tarkoitetut psykiatrian palvelut ja Hel-
singin omaa palvelutuotantoa täydentävät palvelut. 

Äkillisessä elämänkriisitilanteessa on käytettävissä psykiatriset akuutti-
työryhmät sekä perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut. Jo psy-
kiatrisessa hoidossa oleville on käytettävissä intensiivinen avokuntou-
tus ja päiväsairaala tiivistetyn avohoidon tarpeeseen. Akuutissa sairaa-
lahoidon tarpeessa on käytettävissä Auroran ensihoito-osasto ja muut 
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sairaalaosastot. Toiminnan painopiste on monipuolisten avopalvelujen 
lisäämisessä ja kehittämisessä. Uuden sairaalaosastoa vastaavan yk-
sikön perustaminen ei olisi kokonaisuuden ja kustannusten kohdenta-
misen kannalla mielekästä.

Koko HUS-piirin aikuisväestölle tarkoitetut alueellisesti keskitetyt eri-
tyisryhmien palvelut psykiatriassa ovat:

1. Syömishäiriöpotilaiden avohoito-, päiväosasto- ja vuodeosasto-
palvelut

2. Neuropsykiatrian erityispalvelut
3. Kuurojen omakieliset (viittomakieliset) konsultaatio- ja sairaan-

hoitopalvelut
4. Sukupuoli-identiteetin tutkimukset ja sukupuolenkorjausproses-

sin koordinointi
5. Oikeuspsykiatrian palvelut
6. Terveydenhuoltohenkilökunnan avo- ja sairaalahoito
7. Yleissairaalapsykiatrian konsultaatiot (ml. kriisihoito) HYKS Hel-

singin sairaaloiden somaattisissa yksiköissä
8. Riippuvuuspsykiatrian erityispalvelut
9. Äidinkieleltään ruotsinkielisten potilaiden osastohoito (kun poti-

laan hoidossa on perusteltua kokonaisvaltainen ruotsinkielinen 
osastomiljöö)

10. Tilapäisesti kaupungissa oleskelevien ulkomaalaisten (turistit) 
sairaalahoito ja turvapaikanhakijoiden tarvittava psykiatrinen eri-
koissairaanhoito. 

Helsingin omaa palveluntuotantoa täydentävät palvelut HUS Psykiat-
riassa ovat:

1. Geropsykiatrian erityispalvelut
2. Vaikea-asteisesti oireilevien ja potentiaalisesti väkivaltaisten po-

tilaiden erityispalvelut
3. Neuromodulaatiohoidon toteutus
4. Kulttuuripsykiatrian erityispalvelut.

Edellä mainittujen tehtävien lisäksi HUS Psykiatria täydentää Helsingin 
palveluita tarvittavin osin vaativissa työkyky- ja kuntoutusarvioissa ja 
varhaista vuorovaikutusta tukevassa perhepalvelutoiminnassa. Tämän 
lisäksi HUS vastaa varusmiespalveluksessa olevien psykiatrisesta eri-
koissairaanhoidosta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 63 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/12
27.01.2020

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

Matalalla kynnyksellä perustasolla toteutuva mielenterveys- ja päihde-
häiriöiden varhainen tunnistaminen ja psykososiaalinen tuki ehkäisevät 
oireiden vaikeutumista ja kroonistumista ja ovat kustannustehokkaita 
interventioita. Perustason ja matalan kynnyksen avohoitopalvelujen en-
sisijaisuus lisäävät asiakkaan osallisuutta, vahvistavat arjessa selviy-
tymistä ja vähentävät erityistason palvelujen tarvetta.”

19.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 55
V 12.2.2020, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotona asuvien 
ikäihmisten yksilöllisen kuntoutuksen tehostamisesta

HEL 2019-010084 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 13.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan kotona asuvien ikäihmisten yksilöllisen kuntoutuksen tehos-
tamista.  

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa esille otettuja ja muita ikään-
tyneiden palveluja kehitetään nykyisin kokonaisuutena. Kaupunkistra-
tegian 2017-2021 linjauksiin kuuluu ikääntyneiden toimintakyvyn ja 
osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen. Tavoitteena on, että koto-
na asuminen on mielekästä mahdollisimman pitkään.   

Ikääntyneiden toimintakykyä vahvistetaan mm. Stadin ikäohjelman ja 
Helsingin liikkumisohjelman mukaisesti. Liikkumissopimus tehdään ko-
tihoidossa olevien asiakkaiden kanssa. Palvelut voidaan järjestää myös 
moniammatillisesti kuntouttavan arviointijakson tai tehostetun kotikun-
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toutuksen aikana. Lisäksi voidaan järjestää kuntouttavaa päivätoimin-
taa ja intensiivikuntoutusta sekä etäkuntoutusta digitaalisesti.         

Kuntoutuksen palvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa palve-
luketjun kaikissa vaiheissa. Palvelut ovat myös omaishoitoperheiden 
käytössä.       

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lausunto. Vastaus on 
toimialan lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 13.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 56
V 12.2.2020, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kotihoitajien asia-
kaskohtaisen ajankäytön harkinnan lisäämisestä

HEL 2019-010087 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petrus Pennanen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan kotihoitajien asiakaskohtaisen ajankäytön harkinnan lisäämis-
tä.  

Kaupunginhallitus toteaa, että kotihoidossa toimitaan aloitteessa ehdo-
tetulla tavalla ammattitaitoisesti ja joustavasti yhteistyössä asiakkaiden 
ja heidän läheistensä kanssa. Hoitajien asiakaskohtainen ajankäyttö 
suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti toiminnanohjausjärjestelmän ja 
optimointisovelluksen avulla. Kotikäynnillä hoitajien työhön kuuluu 
asiakkaan voinnin ja palvelutarpeen muutoksen arviointi. Asiakkaan 
yksilölliseen palvelu- ja hoitosuunnitelmaan tehtävät muutokset käy-
dään läpi moniammatillisesti tarvittaessa sairaanhoitajan, fysioterapeu-
tin tai lääkärin kanssa. 

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lausunto. Vastaus on 
toimialan lausunnon mukainen. 
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala 19.11.2019

HEL 2019-010087 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveystoimiala antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Petrus Pennasen ja 16 muun valtuutetun aloit-
teesta koskien kodinhoitajien päätäntävallan lisäämistä potilaskohtai-
sesta ajankäytöstä.

Sosiaalihuoltolaki (SHL1301/2014) määrittelee kotipalvelun ja kotipal-
velujen tukipalvelujen sisällön ja kohteen.  Kotipalvelulla tarkoitetaan 
asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin 
sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen 
suorittamista tai niissä avustamista. Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalve-
lun ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:ään sisältyvien kotisai-
raanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta. Kotihoidon palve-
lua antaa sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapal-
veluihin kuuluvat kotihoitoyksiköt. 

Kotihoidon palvelut tukevat kotona asuvaa asiakasta niissä päivittäisis-
sä toiminnoissa, joista asiakas ei suoriudu itse. Tällaisia toimintoja ovat 
syöminen, peseytyminen, pukeutuminen, sängystä ja tuolista siirtymi-
nen, kävely ja WC-käynnit. Kotihoidon asiakkaat saavat myös tarvitse-
mansa terveyden- ja sairaanhoidon kotiin, mikäli sen järjestäminen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 68 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/14
27.01.2020

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

muilla tavoin ei ole järkevää. Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina 
annetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Kotisairaanhoito ja kotisairaalahoito määritellään terveydenhoitolain 
(THL 126/2010) 25 §:ssä. Kotisairaanhoito on hoito- ja palvelusuunni-
telman mukaista tai tilapäistä potilaan asuinpaikassa, kotona tai siihen 
verrattavassa paikassa moniammatillisesti toteutettua terveyden ja sai-
raanhoidon palvelua. Kotisairaanhoidosta päättää lääkäri.

Kotisairaalahoito on määräaikaista, tehostettua kotisairaanhoitoa. Hel-
singissä kotisairaala on osa kaupunginsairaalan toimintaa. Kotisairaala 
hoitaa sairaalatasoista hoitoa tarvitsevia potilaita heidän kotonaan. Ko-
tisairaala toimii ympärivuorokautisesti. Lääkäri on paikalla virka-aikana. 
Kotisairaalan hoidon tarpeen ja määrän päättää lääkäri.

Kotihoidon asiakkaan palvelutarpeen arviointi palvelun alkaessa ja sen aikana

Kotihoidon asiakkaaksi tullaan keskitetyn asiakasohjausyksikkö Helppi-
seniorin palvelutarpeen arvioinnin kautta. Arviointiyksikkö voi ohjata 
asiakkaan kuntouttavalle arviointijaksolle, jonka aikana häntä kuntoute-
taan ja mietitään palvelutarpeita yhdessä asiakkaan kanssa. Sairaalas-
ta kotiutuvat, jatkohoitoa tarvitsevat asiakkaat ohjataan myös kuntout-
tavan arviointiyksikön jaksolle, jonka aikana palvelutarpeet konkretisoi-
tuvat. Jos arviointijaksolla todetaan, että asiakas tarvitsee jatkossa ko-
tihoitoa, keskitetty asiakasohjaus laatii yhdessä asiakkaan ja hänen lä-
heistensä sekä kotihoidon lähipalvelualueen kanssa palvelu- ja hoito-
suunnitelman. Asiakassuunnitelmassa todetaan palvelun tarkoitus ja 
määrä sekä palvelun toteuttamisen ajankohdat. 

Kotihoito toteuttaa asiakkaan palvelu-ja hoitosuunnitelmaa. Mikäli koti-
hoidon hoitaja havaitsee kotikäynnillä asiakkaan luona, että käynnit 
vaativat suunniteltua enemmän aikaa tai jos asiakkaalla on tilapäisesti 
avun tarve suurentunut, niin hoitaja ottaa yhteyttä työnsuunnittelijaan. 
Työnsuunnittelija lisää asiakkaan suunnitelmaan lisääntyneen tilapäi-
sen tarpeen vaatimat käynnit tai pidentää käyntejä kotikäyntejä tekevän 
hoitajan arvioin mukaan. Hoitaja voi keskustella asiakkaan muuttunees-
ta palvelutarpeesta myös lähipalvelualueen sairaanhoitajan, fysiotera-
peutin tai lääkärin kanssa.

Kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä, johon lähipalve-
lualueen työnsuunnittelija suunnittelee asiakkaiden käynnit eri hoitajille. 
Työnsuunnittelija tarkkailee asiakkaiden suunnitelmia ja käyntien toteu-
tumia asiakaskohtaisesti. Mikäli asiakkaan suunniteltujen ja toteutunei-
den käyntien välillä on enintään 10 prosentin ero, tai jos asiakkaan tila-
päisesti suurentunut palveluntarve muuttuu pysyväksi, otetaan yhteys 
lähipalvelualueen kotihoidon ohjaajaan. Samoin toimitaan, jos asiak-
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kaan muuttunut avuntarve muuttaa myös asiakkaan kotihoidon asia-
kasmaksua. Kotihoidonohjaaja voi keskustella muuttuneesta palvelu-
tarpeesta hoitajan lisäksi myös lähipalvelualueen sairaanhoitajan, fysio-
terapeutin tai lääkärin kanssa ennen suunnitelman muuttamista. 

Kotihoidon hoitajien reitityksen suunnittelun avuksi on otettu käyttöön 
optimointisovellus vuoden 2019 aikana. Sovellus huomioi asiakkaan 
hoidon tarpeen, hoitajien osaamisen ja liikkumistavan kotikäynnille, ja 
laskee optimaalisimmat reitit hoitajien kotikäynneille. Optimointisovellus 
helpottaa työnsuunnittelijan työtä ja helpottaa huomioimaan asiakkaan 
tilapäiset muutokset hoidon tarpeessa.

Helppiseniorin asiakasohjaaja tekee uuden palvelu- ja hoitosuunnitel-
man lähipalvelualueen arvion pohjalta joustavasti ilman erillistä kokous-
ta tai muuta vastaavaa käytäntöä.  Asiakkaalle voidaan lisätä myös ko-
tihoidon tukipalveluja tai muita kotona asumista tukevia palveluja. Mikä-
li asiakkaan palveluntarve on olennaisesti muuttunut, esim. asiakkaan 
kotona pärjääminen on olennaisesti heikentynyt, Helppiseniorin asia-
kasohjaaja tekee uuden palvelutarpeen arvion. 

Yhteenveto

Kotisairaalan hoito määräytyy aina sairauden vaatiman hoidon perus-
teella ja sen sisällön määrää lääkäri. Kotisairaalan hoito on aina mää-
räaikaista. Kotisairaalahoito ja kotihoito ovat sisällöltään erilaisia palve-
luja ja asiakkaaksi tullaan erilaisin perustein. 

Kotihoidon hoitajien työhön kuuluu asiakaan voinnin arviointi kotikäyn-
nillä sekä palvelutarpeessa tapahtuvan muutoksen arviointi. Kotihoidon 
asiakkaan voinnin ja palvelutarpeen arviointi on ammattitaitoa vaativaa 
moniammatillista työtä. Kotihoidon asiakkaan palvelu- ja hoitosuunni-
telmaa arvioidaan joustavasti ja ammattitaitoisesti lähipalvelualueilla.  
Lähipalvelualueiden hoitajia ja sairaanhoitajia on systemaattisesti kou-
lutettu voinnin ja palvelutarpeen arviointiin akuuttitilanteissa (Pätijä = 
päivystykselliset tilanteet kotihoidossa ja palveluasumisessa -hanke) 
tänä vuonna ja koulutusta jatketaan vuonna 2020. Kotihoitoa toteute-
taan joustavasti yhteistyössä asiakkaiden ja heidän läheistensä kans-
sa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kotihoidon asiakkaat hyötyvät joustavasti toteutetusta kotihoidosta, jo-
ka vastaa muuttuneisiin palvelutarpeisiin ammattitaitoisesti. Kotihoidon 
hoitajan ammattitaitoa vastaava toimenkuva lisää hoitajan työtyytyväi-
syyttä ja työhyvinvointia.

Lisätiedot
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482
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seija.meripaasi(a)hel.fi
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§ 57
V 12.2.2020, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite hidastetöyssyjä 
Koirasaarentielle

HEL 2019-007158 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jussi Chydenius ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Koirasaarentielle rakennetaan pikaisesti tarpeellinen 
määrä hidastetöyssyjä, jotta tieltä ylittävien jalankulkijoiden turvallisuus 
taataan.

Kaupunginhallitus toteaa, että nopeusrajoitusten selkiyttämiseksi ajora-
taan maalataan nopeusrajoitusta (40 km/h) osoittavia tiemerkintöjä. 
Nopeusrajoituksen vaikutusta tehostetaan nopeusnäytöillä.

Koirasaarentielle rakennetaan lähivuosina Kruunusillat-raitiotie, jonka 
liikennöinnin on arvioitu alkavan vuonna 2026. Raitiotien rakentamisen 
yhteydessä kadun liikennejärjestelyt muuttuvat. Hidasteita ei ole perus-
teltua rakentaa vain lyhyeksi ajaksi. Hidasteiden rakentaminen bussirei-
tille on kallista ja edellyttää huolellista suunnittelua muun muassa ka-
dun kuivatuksen varmistamiseksi. Hidasteet saattavat aiheuttaa tärinä-
haittaa lähikiinteistöille raskaiden ajoneuvojen ajaessa hidasteiden yli. 
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Ajonopeuksiin vaikuttaminen ajoradan geometriaa tiukentamalla ei ole 
suositeltavaa, koska rakentamisesta vuoksi kadulla on kookkaita kulje-
tuksia. 

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lautakunnan lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 24.09.2019 § 473

HEL 2019-007158 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Koirasaarentie on tärkeä Kruunuvuorenrantaan johtava kokoojakatu. 
Kadulle rakennetaan lähivuosina Kruunusillat raitiotie, jonka liikennöin-
nin on arvioitu alkavan 2026. Raitiotien rakentamisen yhteydessä koko 
kadun liikennejärjestelyt rakennetaan uudestaan siten, että ne poikkea-
vat huomattavasti nykyisestä. Reiherintiestä länteen katu toimii nykyisin 
pääasiassa siten, että ajoneuvoliikenne on ohjattu kadun keskiosaan 
tulevalle raitiotielle varatulle alueelle. Raitiotielle varatun alueen vieres-
sä sijaitsevat tulevat ajorataosuudet toimivat puolestaan tilapäisesti py-
säköintikatuna. Jalankulun yhteydet rakentuvat sitä mukaa, kun katuun 
rajautuva talonrakentaminen edistyy. Jalankulun yhteydet ovat jo varsin 
kattavat. Pyöräliikenne on ohjattu ajoradalle. Kadulla on Kruunuvuoren-
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rannan rakentamistoiminnasta johtuvaa raskasta liikennettä bussiliiken-
teen lisäksi. 

Koirasaarentiellä tehtiin liikennelaskenta 1.11.2018 Gunillantien liitty-
män pohjoispuolella. Liikennelaskennan mukaan kyseisessä kohdassa 
Koirasaarentietä on noin 3 400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan lii-
kenteen osuus oli noin 12 %, mistä linja-autoliikenteen osuus oli noin 5 
% ja yhdistelmäajoneuvojen osuus 2 %. Raskaanliikenteen osuutta ei 
voi pitää erityisen poikkeavana verrattuna vastaavan kaltaisiin katuihin. 
Yhdistelmäajoneuvoja oli hieman keskimääräistä enemmän.

Reiherintiestä itään katu rakennetaan kokonaan uudestaan raitiotien 
rakentamisen yhteydessä, tämän hetken arvion mukaan vuosina 
2022−23. Sekä jalankululle että pyöräliikenteelle rakennetaan lopputi-
lanteessa koko katua kattavat erilliset yhteydet. Pyöräliikenteen järjes-
telyt tulevat olemaan baanatasoiset. Raitiotien ja liittymien rakentami-
nen tulevat jäsentämään katutilaa merkittävästi ja vastaamaan nykyisiä 
järjestelyitä paremmin muuttuvaan liikenteen kysyntään.  

Hidasteiden rakentaminen bussireitille on melko kallista ja edellyttää 
huolellista suunnittelua mm. kadun kuivatuksen varmistamiseksi. Li-
säksi hidasteet saattavat aiheuttaa tärinähaittaa lähikiinteistöille raskai-
den ajoneuvojen ajaessa hidasteen yli. Tärinäriskin arvioiminen vaatii 
lisäselvityksiä. Lähivuosille suunnitellun kadunrakentamisen vuoksi ei 
ole perusteltua vain lyhyeksi ajaksi rakentaa Koirasaarentielle hidastei-
ta, jotka rakentamisen yhteydessä joudutaan purkamaan.

Ajonopeuksiin vaikuttaminen ajoradan geometriaa tiukentamalla ei ole 
suositeltavaa, koska rakentamistoiminnasta johtuen kadulla on nor-
maalia tilannetta kookkaampia kuljetuksia. Nopeusrajoituksen selkeyt-
tämiseksi ajorataan maalataan nopeusrajoitusta (40 km/h) osoittavia 
tiemerkintöjä. Lisäksi nopeusrajoituksen vaikutusta voidaan tehostaa 
siirrettävillä tai kiinteillä nopeusnäyttötauluilla. Sekä tiemerkintöjä että 
harkittuihin paikkoihin asennettavia nopeusnäyttötauluja lisätään Koira-
saarentielle.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
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§ 58
V 12.2.2020, Valtuutettu Mikko Särelän aloite Helsinginkadun ase-
masta

HEL 2019-007159 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Sanna Ve-
sikansan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mikko Särelän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mikko Särelä ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää mahdollisuudet rakentaa asema Helsin-
ginkadun kohdalle ja sen tuomat hyödyt joukkoliikenneverkolle ja saa-
vutettavuudelle. Samalla kannattaa selvittää mahdollisuudet kehittää 
aseman lähiympäristöä täydennysrakentamisen keinoin panostaen 
laadukkaaseen urbaaniin tilaan ja puistoihin alueen kulttuurihistoriallisia 
arvoja kunnioittaen. 

Kaupunginhallitus toteaa, että vaikka uusi asema päärautatieaseman ja 
Pasilan välillä vaikuttaa alustavasti hyvältä kehityskohteelta, ei uuden 
aseman suunnittelu ole tällä hetkellä ajankohtaista. Yleiskaavassa ei 
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ole aluevarausta asemalle. Helsingin kaupunki on sitoutunut Pisarara-
dan toteuttamiseen, joka hankkeena parantaa olennaisesti kantakau-
pungin saavutettavuutta junaliikenteellä. Pisararadalle siirtyvän kau-
punkirataliikenteen poistuminen vähentää ehdotetulla Helsinginkadun 
rautatieasemalla pysähtyvien junien määriä ja niiden tarjoamia yhteyk-
siä merkittävästi. 

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Lautakunta 
äänesti asiasta. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mikko Särelän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 08.10.2019 § 495

HEL 2019-007159 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Lähijunaliikenteen palvelutason ja saavutettavuuden kannalta asema-
välin olisi hyvä olla sitä lyhyempi, mitä tiiviimpää maankäyttö on radan 
varrella. Helsingissä asiantila on päinvastainen: pisin asemaväli on 
päärautatieasemalta Pasilan asemalle, jonne matkaa kertyy 3,0 km. 
Esimerkiksi Helsingin metron asemaverkko on kantakaupungissa ti-
heämpi kuin esikaupunkialueella. Ruoholahden ja Kalasataman välillä 
metron asemaväli on keskimäärin 0,9 kilometriä ja Kalasatamasta itään 
mentäessä asemaväliksi muodostuu 1,6 kilometriä. Yksinomaan lähiju-
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nien käyttöön rakennetulla Martinlaakson radalla Huopalahden ja Van-
taankosken välillä keskimääräinen asemaväli on noin 1,2 km.

Helsinginkadun uusi rautatieasema asettuisi melko tarkkaan Helsingin 
päärautatieaseman ja Pasilan puoliväliin ja se parantaisi Kallion ja Töö-
lön saavutettavuutta junalla. Helsinginkadulla kulkee vahva raitioliiken-
teen poikittainen akseli sekä täydentäviä bussilinjoja, joten asemalta 
olisi olemassa hyvät vaihtoyhteydet jo nykyisellä joukkoliikenteen linjas-
tolla. Olympiastadion, Ooppera ja Linnanmäki olisivat 600 metrin käve-
lyetäisyyden päässä Helsinginkadun asemasta.

Pisararadalle siirtyvän kaupunkirataliikenteen poistuminen vähentää 
Helsinginkadun rautatieasemalla pysähtyvien junien määriä ja niiden 
tarjoamia yhteyksiä erittäin merkittävästi. 

Nykyisin Helsinginkadun ylittävän raiteiston laidoilla kulkevat kaupunki-
raiteita käyttävät A-, I-, K- ja P-junat. Ne kaikki tulisivat pysähtymään 
Helsinginkadun asemalla. Nämä junalinjat kulkevat ruuhka-aikana 
kaikki 10 minuutin vuorovälillä, joten sekä rantaradan että pääradan 
suuntaan muodostuisi tasainen 5 minuutin junatarjonta. Pisararadan 
rakentamisen jälkeen laitimmaisia raiteita käyttäisivät Kirkkonummen, 
Riihimäen ja Lahden tasolle kulkevat lähiliikennejunat. Ne kulkevat Pa-
silasta alkaen yhteisillä raiteilla kaukoliikenteen kanssa, minkä vuoksi 
niiden määrä voi olla korkeintaan 2-3 junaa tunnissa. Vuoroväliksi mo-
lemmille ratasuunnille muodostuisi tällöin 20-30 minuuttia. Haittapuole-
na näillä junilla on se, että käyttäessään kaukoliikenteen raiteita, ne 
voivat pysähtyä Helsingin asemista vain Pasilassa ja Huopalahdessa. 
Lentoradan rakentaminen mahdollistaisi kuitenkin lähijunaliikenteen li-
säämisen pääradan suunnalle, sillä pääradalta vapautuisi raidekapasi-
teettia kaukoliikenteeltä lähiliikenteen käytettäväksi.

Maankäytön näkökulmasta uusi asema parantaisi jo tiiviisti asuttujen 
Harjun, Torkkelinmäen ja Linjojen alueen saavutettavuutta. Kyseiset 
alueet ovat vuoden 2030 ja 2050 väestöennusteissa Helsingin seudun 
merkittävimpiä väestökeskittymiä. Alppiharjun, Harjun, Torkkelinmäen 
ja Linjojen saavutettavuus kuuluu seudun parhaimpiin myös ilman nyt 
esitettyä asemaa. Maankäytön näkökulmasta asema palvelisi myös 
kulttuuri-, virkistys- ja urheilupalveluiden keskittymää, johon kuuluvat 
esimerkiksi Linnanmäki, Olympiastadion, Ooppera, Helsingin jäähalli 
sekä Helsinki Garden. Helsingin yleiskaavan (2016) mahdollistama 
täydennysrakentamispotentiaali aseman lähiympäristössä sijoittuu pää-
radan itäpuolelle pääosin Helsinginkadun eteläpuolelle. Esitetyn ase-
man lähiympäristöstä merkittävä osa kuuluu kuitenkin Töölönlahtea 
ympäröivän viheralueen sekä Alppipuiston kautta Keskuspuistoon joh-
tavan viheryhteyden muodostamaan kaupunkipuistoksi esitettyyn ko-
konaisuuteen, jonka käyttöpaine on erittäin korkea. Alueet on tunnistet-
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tu merkittäväksi myös identiteetin, kulttuurihistorian ja virkistysarvojen 
kannalta.

Maankäytön osalta voidaan todeta, että aluetta voidaan pitää pääosin 
valmiiksi rakennettuna. Mittava maankäytön tehostaminen on vaikeaa. 
Maanomistus tonteilla on pääasiassa yksityistä ja täydentäminen edel-
lyttää maanomistajan tahtotilaa. Kaupunki omistaa puisto- ja katualu-
eet. Lähin kaupunginosa, Kallio, on Suomen tehokkaimmin rakennettua 
aluetta, jossa täydennysrakentamisen mahdollisuudet ovat yksittäisiä, 
tonttikohtaisia rakennuspaikkoja.

Vaikka uusi asema päärautatieaseman ja Pasilan välillä vaikuttaa alus-
tavasti hyvältä kehityskohteelta, ei uuden aseman suunnittelu ole tällä 
hetkellä ajankohtaista, sillä Helsingin kaupunki on sitoutunut Pisarara-
dan toteuttamiseen, joka hankkeena parantaa olennaisesti kantakau-
pungin saavutettavuutta junaliikenteellä.

Käsittely

08.10.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: Poistetaan kappaleesta 4 virkkeet: 
"Idea uudesta asemasta Helsingin ja Pasilan välillä on kuitenkin ristirii-
dassa Pisararadan kanssa. Uuden rautatieaseman junaliikenteeseen 
liittyvät matkustajahyödyt häviävät melkein täysin Pisararadan toteut-
tamisen myötä.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: Muutetaan kappale 9 muotoon
"Uusi asema päärautatieaseman ja Pasilan välillä vaikuttaa alustavasti 
hyvältä kehityskohteelta ja sen toteuttamisedellytykset on hyvä selvit-
tää. Helsingin kaupunki on sitoutunut Pisararadan toteuttamiseen, joka 
hankkeena parantaa olennaisesti kantakaupungin saavutettavuutta ju-
naliikenteellä. Siksi on syytä selvittää rakentamisen kustannusten li-
säksi syntyvät hyödyt ennen Pisaran rakentamista, Pisaran rakentami-
sen jälkeen ja myös lentoradan tuoman lisäliikenteen jälkeen."

Kannattaja: Tuomas Rantanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappaleesta 4 virkkeet: 
"Idea uudesta asemasta Helsingin ja Pasilan välillä on kuitenkin ristirii-
dassa Pisararadan kanssa. Uuden rautatieaseman junaliikenteeseen 
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liittyvät matkustajahyödyt häviävät melkein täysin Pisararadan toteut-
tamisen myötä Muutetaan kappale 9 muotoon
"Uusi asema päärautatieaseman ja Pasilan välillä vaikuttaa alustavasti 
hyvältä kehityskohteelta ja sen toteuttamisedellytykset on hyvä selvit-
tää. Helsingin kaupunki on sitoutunut Pisararadan toteuttamiseen, joka 
hankkeena parantaa olennaisesti kantakaupungin saavutettavuutta ju-
naliikenteellä. Siksi on syytä selvittää rakentamisen kustannusten li-
säksi syntyvät hyödyt ennen Pisaran rakentamista, Pisaran rakentami-
sen jälkeen ja myös lentoradan tuoman lisäliikenteen jälkeen."

Jaa-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Eveliina Heinäluoma, Atte Kaleva, Jape Lovén, 
Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 7
Mia Haglund, Nuutti Hyttinen, Noora Laak, Amanda Pasanen, Tuomas 
Rantanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 0

Poissa: 0

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kappale 9 muotoon
"Uusi asema päärautatieaseman ja Pasilan välillä vaikuttaa alustavasti 
hyvältä kehityskohteelta ja sen toteuttamisedellytykset on hyvä selvit-
tää. Helsingin kaupunki on sitoutunut Pisararadan toteuttamiseen, joka 
hankkeena parantaa olennaisesti kantakaupungin saavutettavuutta ju-
naliikenteellä. Siksi on syytä selvittää rakentamisen kustannusten li-
säksi syntyvät hyödyt ennen Pisaran rakentamista, Pisaran rakentami-
sen jälkeen ja myös lentoradan tuoman lisäliikenteen jälkeen."

Jaa-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Atte Ka-
leva, Jape Lovén, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 6
Mia Haglund, Noora Laak, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Anni 
Sinnemäki, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 0

Poissa: 0

01.10.2019 Pöydälle
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 59
V 12.2.2020, Valtuutettu Seija Muurisen aloite autoliikenteen vähen-
tämisestä Iso Roobertinkadulla

HEL 2019-009099 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Sanna Ve-
sikansan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seija Muurinen ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää miten autoliikennettä voidaan Iso Roober-
tinkadulla vähentää ja varata katu todelliseksi kävelykaduksi. 

Kaupunginhallitus toteaa, että moottorikäyttöisen ajoneuvon saa käve-
lykadulla ajaa vain kävelykadun varrella olevalle kiinteistölle, jos kiin-
teistölle ei ole muuta ajokelpoista yhteyttä. Huoltoajo kävelykadulla on 
sallittu, jos liikennemerkillä niin osoitetaan.

Iso Roobertinkadulla huoltoajo on sallittu kello 19−11:
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1) kiinteistön, sillä olevien rakennusten, tilojen ja laitteiden huoltoon tai 
vartiointiin liittyvä ajo silloin, kun se on välttämätöntä; 

2) jakeluliikenne sekä sellaisten tavaroiden kuljetus, joiden kantamista 
ei niiden painon tai muun erityisen syyn takia ole kohtuullista edellyttää; 

3) sellaisen henkilön kuljetus, jonka toiminta- tai liikkumiskyky tai kyky 
suunnistautua on iän, vamman tai sairauden takia taikka muusta syystä 
rajoittunut; 

4) lasten kuljetus, kun yhdellä henkilöllä on valvottavanaan useampi 
kuin yksi alle seitsemän vuoden ikäinen lapsi; 

5) asiakkaan noutaminen ja tuominen taksilla; tai 

6) ajoneuvon kuljettaminen, kun kuljettaja on liikuntavammainen. 

Muulloin kuin huoltoajoon sallittuina aikoina kävelykatua pitkin saa ajaa 
vain kiinteistöjen pihaan ja kaikki muu moottoriajoneuvoliikenne, myös 
taksi- ja huoltoliikenne, on kielletty. 

Ajo on järjestetty yksisuuntaiseksi ja kadulle voi ajaa vain Annankadun 
kautta. Fredrikinkadun ja Yrjönkadun puoleiset päät suljetaan ajoestein 
niin, että pollaririvin keskimmäiset tolpat laskeutuvat automaattisesti 
ajoneuvon poistuessa kävelykadulta. Automaattipollarit on asennettu ja 
ne otetaan käyttöön kevään aikana.

Pysäköinninvalvonta on tehostanut toimintaansa Iso Roobertinkadulla. 
Kaupunki tiedottaa huoltoajoa koskevista säännöksistä ja käytettävissä 
olevista lastausruuduista. Viranomaisten ohella tärkeässä roolissa ovat 
kadun varren liikkeenharjoittajat ja asukkaat, jotka voivat kuljetuksia ti-
latessaan muistuttaa kävelykadusta ja vaikuttaa tavarantoimittajien 
käytäntöihin.

Iso Roobertinkadun lähellä Fredrikinkadulla, Annankadulla ja Yrjönka-
dulla on lastausruudut, joissa on kielletty muiden kuin kuormaavien ja 
purkavien kuorma- ja pakettiautojen pysäyttäminen arkisin kello 7−18 
ja lauantaisin 9−15. Henkilöautolla toimitettavien ruokakuljetusten hel-
pottamiseksi on sovittu, että kävelykadun lähellä olevaa kolmea las-
tausruutua ei rajoiteta vain kuorma- ja pakettiautojen käyttöön vaan nii-
den käyttö sallitaan kaikille kuormaaville ja purkaville ajoneuvoille. 

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekir-
joittanut vähintään 15 valtuutettua.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 03.12.2019 § 630

HEL 2019-009099 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Iso Roobertinkatu on rakennettu kävelykaduksi 1983, jolloin se oli Hel-
singin ensimmäinen kävelykatu. Kadun peruskorjaus valmistui vuoden 
2019 alussa. Luvaton moottoriajoneuvoliikenne kävelykadulla on ollut 
alusta lähtien ongelma, johon on yritetty vaikuttaa liikenne- ja katu-
suunnittelun, pysäköinninvalvonnan ja vuorovaikutuksen keinoin. 

Kävelykatua osoittava liikennemerkki (Tieliikennelaki 33 a § 5.5.2006) 
korostaa jalankulkijan oikeuksia. Lain mukaan kävelykadulla saa pyö-
räillä, mutta kaikkien ajoneuvon kuljettajien tavoin myös polkupyöräili-
jän on annettava jalankulkijalle esteetön kulku. Moottorikäyttöistä ajo-
neuvoa saa kuljettaa vain kadun varrella olevalle kiinteistölle, jollei kiin-
teistölle ole muuta kautta järjestetty ajokelpoista yhteyttä. Moottorikäyt-
töisen ajoneuvon pysäköinti ja pysäyttäminen kävelykadulla on kielletty 
lukuun ottamatta huoltoajoon liittyvää pysäyttämistä silloin, kun huol-
toajo on liikennemerkin mukaan sallittu. 

Peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa Iso Roobertinkatu nimettiin Il-
mastokaduksi, mikä tarjosi katusuunniteluun liittyvän vuorovaikutuksen 
ohella foorumin yhteistyöhön energiankulutuksen ja ympäristöpäästö-
jen vähentämiseksi kadun saneerauksen aikana ja sen jälkeen. Vuon-
na 2016 hyväksytyn katusuunnitelman ja liikenteen ohjaussuunnitel-
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man mukaisesti huoltoliikenne kävelykadulla on sallittu kello 19-11 välil-
lä eli iltaisin, öisin ja aamupäivisin. Ajo on järjestetty yksisuuntaiseksi ja 
kadulle voi ajaa vain Annankadun kautta. Fredrikinkadun ja Yrjönkadun 
puoleiset päät on suljettu ajoestein niin, että pollaririvin keskimmäiset 
tolpat laskeutuvat automaattisesti ajoneuvon poistuessa kävelykadulta. 
Automaattipollarien asennustyö on viivästynyt, mutta ne saadaan pai-
koilleen syksyn kuluessa. 

Huoltoajo on määritelty lainsäädännössä (lisäkilpi 872. ”Huoltoajo sallit-
tu”):

1) kiinteistön, sillä olevien rakennusten, tilojen ja laitteiden huoltoon tai 
vartiointiin liittyvä ajo silloin, kun se on välttämätöntä;

2) jakeluliikenne sekä sellaisten tavaroiden kuljetus, joiden kantamista 
ei niiden painon tai muun erityisen syyn takia ole kohtuullista edellyttää;

3) sellaisen henkilön kuljetus, jonka toiminta- tai liikkumiskyky tai kyky 
suunnistautua on iän, vamman tai sairauden takia taikka muusta syystä 
rajoittunut;

4) lasten kuljetus, kun yhdellä henkilöllä on valvottavanaan useampi 
kuin yksi alle seitsemän vuoden ikäinen lapsi;

5) asiakkaan noutaminen ja tuominen taksilla; tai

6) ajoneuvon kuljettaminen, kun kuljettaja on liikuntavammainen.

Muulloin kuin huoltoajolle mahdollisina aikoina kävelykatua pitkin saa 
ajaa vain kiinteistöjen pihaan ja kaikki muu moottoriajoneuvoliikenne, 
myös taksi- ja huoltoliikenne, on kielletty. Tavanomaiset ruokalähettien 
kuljetukset eivät täytä huoltoajon määritelmää, koska ne eivät yleensä 
ole kohtuuttoman painavia kannettavaksi. Ellei kyseessä ole poikkeuk-
sellisen suuri lähetys esimerkiksi juhlatilaisuuteen, ruokalähettien autot 
eivät kuulu kävelykadulle niinäkään aikoina jolloin huoltoajo on sallittu.  

Iso Roobertinkadun lähellä Fredrikinkadulla, Annankadulla ja Yrjönka-
dulla on lastausruudut, joissa on kielletty muiden kuin kuormaavien ja 
purkavien kuorma- ja pakettiautojen pysäyttäminen arkisin kello 7-18 ja 
lauantaisin 9-15. 

Pysäköinninvalvonta on tehostanut toimintaansa kävelykadulla. Iso 
Roobertinkadulla on annettu virhemaksuja lähes päivittäin, syyskuussa 
yhteensä 64 ja lokakuussa 45. Laittomasti huoltoajon varjolla pysäköi-
vien määrä on vaihdellut ja on ollut myös valvontakertoja sekä päiviä, 
jolloin virhemaksujen antamiseen ei ole ollut aihetta. 
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Ruokalähettien aiheuttamasta häiriöstä on neuvoteltu toimintaa harjoit-
tavien yritysten kanssa ja todettu, että kuljettajilla on ollut virheellisiä 
tulkintoja kävelykadun liikennesäännöistä. Henkilöautolla toimitettavien 
ruokakuljetusten helpottamiseksi on sovittu, että kävelykadun lähellä 
olevaa kolmea lastausruutua ei rajoiteta vain kuorma- ja pakettiautojen 
käyttöön vaan niiden käyttö sallitaan kaikille kuormaaville ja purkaville 
ajoneuvoille. Kaupunki tiedottaa huoltoajoa koskevista säännöksistä ja 
käytettävissä olevista lastausruuduista mm. citylogistiikkaohjelmaan liit-
tyen. Viranomaisten ohella tärkeässä roolissa ovat kadun varren liik-
keenharjoittajat ja asukkaat, jotka voivat kuljetuksia tilatessaan muistut-
taa kävelykadusta ja vaikuttaa tavarantoimittajien käytäntöihin.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Leena Silfverberg, yksikön päällikkö: 310 37091

leena.silfverberg(a)hel.fi
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§ 60
V 12.2.2020, Valtuutettu Juhani Strandénin aloite puistonpenkkejä 
Antinniitylle

HEL 2019-010081 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Juhani Strandén ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupungin tulisi järjestää Kannelmäen Antinniitylle riittä-
vä määrä penkkejä, jotta levähdyshetket mahdollistuisivat ja ikäihmiset 
uskaltavat lähteä liikkeelle.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkiympäristön toimialan ylläpito-
palvelu asentaa Antinniitylle 2−3 uutta penkkiä. Alueelle myöhemmin 
laadittavassa puistosuunnitelmassa ratkaistaan penkkien lopullinen 
määrä ja sijoittaminen.  

Kaupunkiympäristön toimiala on parhaillaan laatimassa Kaarelan alue-
suunnitelmaa ja tässä yhteydessä Antinniitty on tunnistettu suunnittelu-
tarvealueeksi. Aluesuunnitelman asukaskyselyssä Antinniitty nousi yh-
deksi kehitettäväksi kohteeksi ja penkkien lisäämistarve kävi ilmi.  
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Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lautakunnan lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 649

HEL 2019-010081 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Puistonpenkkien lisääminen Antinniityn puistoon on kannatettavaa ja 
tärkeää. 

Aloitteessa esitetään, että kaupungin strategian mukaisesti liikkumista 
tulee lisätä kaupungissa. Lisäämällä penkkejä Antinniityn puistoon tuet-
taisiin ikääntyvän väestön liikkumismahdollisuuksia. Vanhusten ja huo-
nokuntoisten liikunnan tukeminen tuo myös säästöjä kansanterveydel-
le. Aloitteessa todetaan lisäksi, että monet huonokuntoiset ja liikuntara-
joitteiset vanhukset eivät jaksa lähteä ulos liikkumaan, vaikka niin ha-
luaisivatkin. Penkkien puuttuminen Kannelmäen Antinniityn puistossa 
heikentää vanhusväestön mahdollisuuksia tulla puistoon kävelylle. Li-
säämällä penkkejä puistoon alueen vanhusväestön ulkoilumahdollisuu-
det parantuisivat penkkien tuomien lepopaikkojen myötä. 
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Antinniityn puistoon asennetaan loppuvuoden 2019 aikana ylläpidon 
toimesta 2-3 kappaletta uusia penkkejä. Kaupunkiympäristön toimialal-
la on parhaillaan tekeillä Kaarelan aluesuunnitelma. Aluesuunnitelmas-
sa Antinniityn puisto on tunnistettu suunnittelutarvealueeksi. Aluesuun-
nitelman asukaskyselyssä Antinniitty nousi yhdeksi korjattavaksi ja ke-
hitettäväksi puistokohteeksi. Samassa kyselyssä tunnistettiin myös 
puiston penkkien lisäämistarve.    

Akuuttiin puistopenkkien puutteeseen vastataan tämän syksyn aikana. 
Myöhemmin tehtävässä tarkemmassa puistosuunnittelussa ratkaistaan 
puiston penkkien lopullinen määrä ja sijoittuminen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Lämsä, maisema-arkkitehti: 310 37479

anu.lamsa(a)hel.fi
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§ 61
V 12.2.2020, Valtuutettu Juhani Strandénin aloite bussipysäkkien 
leventämisestä Kaupintie 11 kohdalla

HEL 2019-010082 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Juhani Strandén ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Kaupintie 11 kohdalla oleville bussipysäkeille tehdään 
laajennukset/levennykset, jotka mahdollistaisivat pysäkin sivulle ajami-
sen ja, että pysäkkejä siirrettäisiin samalla tarvittaessa muutama metri. 

Kaupunginhallitus toteaa, että Kaupintien pysäkit ovat osa hyväksyttyä 
liikennesuunnitelmaa, jonka tavoitteena on ehkäistä läpiajoa, hillitä ajo-
nopeuksia, edistää turvallisuutta ja parantaa asumisviihtyisyyttä kadun 
varrella. Tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Tien saneerauksen jälkeen 
liikennemäärät ja henkilövahingot ovat vähentyneet. Hidastinpysäkkejä 
on rakennettu pääasiassa kokoojakaduille. 

Helsingin seudun liikenne -kuntyhtymän (HSL) mukaan Kaupintien hi-
dastinpysäkit eivät ole haitanneet bussiliikenteen kulkua. 
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Tulevaisuudessa Vihdintien pikaraitiotien on tarkoitus jatkua Kaupintien 
kautta Kantelettarentielle. Alustavien tarkasteluiden mukaan raitiotien 
toteuttamisen jälkeen Kaupintie 11 kohdalla katutilaan ei mahdu pysäk-
kisyvennyksiä. Raitioteiden ja katujen rakentamisen alkaminen on tällä 
hetkellä aikataulutettu 2020-luvun puoliväliin.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lautakunnan lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 654

HEL 2019-010082 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupintielle toteutetut hidastinpysäkit ovat osa kaupunkisuunnittelulau-
takunnan 20.2.1997 hyväksymää liikennesuunnitelmaa, jonka tavoit-
teena oli ehkäistä Kaupintien läpiajoa, hillitä ajonopeuksia, edistää tur-
vallisuutta ja parantaa asumisviihtyisyyttä kadun varrella. Hidastinpy-
säkkien lisäksi suunnitelma sisälsi Kaupintien keskiosan korottamisen, 
nopeusrajoitusten alentamisen sekä kaksi kiertoliittymää. 

Suunnitelmalle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin. Kau-
pintien saneerauksen jälkeen sekä liikennemäärät ja henkilövahinko-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 90 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/19
27.01.2020

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

onnettomuudet ovat vähentyneet. Kaupintien liikennemäärä oli ennen 
suunnitelman toteuttamista lähes 18 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja 
nykyisin (vuoden 2018 laskenta) 10 000 – 11 000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Vuosina 1991-1995 Kaupintiellä Vihdintien ja Näyttelijäntien vä-
lisellä osuudella sattui yhteensä 18 henkilövahinko-onnettomuutta, jois-
ta seitsemän jalankulkijoille ja kuusi pyöräilijöille. Vuosina 2014-2018 
vastaavat luvut olivat 8 henkilövahinko-onnettomuutta, joista neljä pyö-
räilijöille ja ei yhtään jalankulkijoille.

Hidastinpysäkkien tarkoitus on parantaa kaikkien kadunkäyttäjien tur-
vallisuutta. Niitä on rakennettu pääasiassa kokoojakaduille, joilla tavoi-
tellaan maltillisia ajonopeuksia ja turvallista ympäristöä. Ne myös vä-
hentävät kadun houkuttelevuutta läpiajoon. Hidastinpysäkki pakottaa 
autot hidastamaan tai pysähtymään bussin ollessa pysäkillä eivätkä 
nopeudet ehdi kasvaa liikaa muullakaan katuosuudella. Hitaammat 
ajonopeudet parantavat tutkitusti liikenneturvallisuutta, koska jarrutus-
matkat lyhenevät, autoilijan havainnointikyky paranee ja mahdollisen 
onnettomuuden sattuessa seuraukset ovat lievempiä. Pysäkkileven-
nykset puolestaan mahdollistaisivat suuremmat ajonopeudet koko ka-
dulla. 

Helsingin seudun liikenteen -kuntayhtymän mukaan Kaupintien hidas-
tinpysäkit eivät ole haitanneet bussiliikenteen kulkua, mutta henkilöau-
toille aiheutuu pieniä viivytyksiä. Bussiliikenteen ajoittainen hitaus Kau-
pintiellä johtuu muutakin liikennettä satunnaisesti hidastavista poik-
keustilanteista eikä hidastinpysäkeistä. Näin ollen pysäkkilevennysten 
rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Pelastusajoneuvoille ei ole mahdollista varata katuverkossa aina va-
paana olevaa kaistaa. Kaupintiellä väistämistilana toimii tarvittaessa 
pyörätien ja ajoradan välinen kiveys.

Tulevaisuudessa Vihdintien pikaraitiotien on tarkoitus jatkua Kaupintien 
kautta Kantelettarentielle. Alustavien tarkasteluiden mukaan raitiotien 
toteuttamisen jälkeen Kaupintie 11 kohdalla katutilaan ei mahdu pysäk-
kisyvennyksiä. Raitioteiden ja katujen rakentamisen alkaminen on tällä 
hetkellä aikataulutettu 2020-luvun puoliväliin.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Taina Toivanen, liikenneinsinööri: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi
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§ 62
V 12.2.2020, Valtuutettu Jenni Pajusen aloite koulujen hävikkiruuan 
tarjoamisesta nuorisotiloissa

HEL 2019-009560 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jenni Pajusen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jenni Pajunen ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että jossain kaupunginosassa kokeillaan koulun hävikkiruuan 
maksutonta tarjoamista lähellä sijaitsevassa nuorisotilassa iltapäivällä.

Kaupunginhallitus toteaa, että nuorisopalvelut selvittää aloitteen mukai-
sen kokeilun järjestämistä yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan sekä palvelukeskusliikelaitoksen kanssa. Kokeilu on kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunnan arvion mukaan toteutettavissa nuorisotyön 
nykyisten määrärahojen puitteissa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
la kartoittaa yhdessä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja palvelukes-
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kuksen kanssa sopivia nuorisotilojen läheisyydessä sijaitsevia kouluja, 
joissa kokeilu voidaan järjestää.

Ruuan säilytys-, pakkaus- ja kuljetuslogistiikka tulee suunnitella huolel-
lisesti ja nuorisotalolla tulee olla tarvittavat valmiudet ruuan vastaanot-
tamiseen ja säilyttämiseen. Kokeilun järjestämisestä ei saa aiheutua 
turvallisuusriskejä tai haittaa koulujen oppilaille, henkilökunnalle tai toi-
minnalle. Ennakoitavuus käytännöissä ja pysyvien aikataulujen luomi-
nen ovat tärkeitä, jotta nuoret löytävät hävikkiruoan äärelle. Huolellinen 
suunnittelu vähentää riskiä, että nuorisotaloista tulisi lisälenkki biojäte-
logistiikan ketjussa.

Ylijääneen kouluruuan myyntiä ja jakelua on aiemmin kokeiltu kaupun-
ginvaltuuston päätöksellä vuosina 2014−2015. Kokeiluun osallistuneis-
ta toimijoista perhetalo Ankkurissa ruoanjakelutoiminnasta on tullut py-
syvä käytäntö. Herttoniemenrannan koulun keittiön henkilökunta pak-
kaa ylijäämäruoan perhetalo Ankkurin kuljetuslaatikoihin ja astioihin. 
Ankkurin henkilökunta noutaa ruoat sovittuun aikaan ja hoitaa jakelun 
omassa toimipisteessään.

Nuoret ovat yhä laajemmin kiinnostuneita ruokahävikin vähentämisestä 
ja hävikkiruoan hyödyntäminen on tuttua myös nuorisotyössä. Useilla 
nuorisotaloilla on Nutakeittiö-toimintaa, jossa nuorisotaloihin noudetaan 
ruokakaupoista aineita, jotka muuten päätyisivät jätteeksi. Toiminnan 
tavoitteena on ruokahävikin vähentämisen lisäksi vahvistaa nuorten ar-
jen hallintaa ja opettaa ruuanlaiton taitoja.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnan sekä palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan lau-
sunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jenni Pajusen aloite

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 19.12.2019 § 45

HEL 2019-009560 T 00 00 03

Lausunto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon valtuustoaloit-
teesta koskien koulujen hävikkiruuan tarjoamista nuorisotiloissa.

Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos (Palvelukeskus Helsinki) 
on valmis laajentamaan kokeilua hävikkiruuan hyödyntämistä ja tar-
joamista nuorisotilan yhteydessä omavalvonnan ja lainsäädännön puit-
teissa ja aloite on kannatettava.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tilaa ruokapalvelut palveluntuotta-
jilta, pääosin palvelukeskusliikelaitokselta, joka vastaa ruoan valmis-
tuksesta, tarjoilusta ja mahdollisen ylijäävän ruoan jakelusta.
Ylijäävän ruoan määrää pyritään nykyisellään vähentämään mm. hyväl-
lä toiminnan suunnittelulla.

Ylijäävän ruoan hyödyntämiseen ja ruokahävikin vähentämiseen on 
useita toimenpiteitä ja kokeiluja, jotka liittyvät HNH-
toimenpideohjelmaan, erityisesti toimenpiteeseen 97 (vähennetään 
ruokahävikkiä). Tärkeää on varmistaa, että ylijäävän ruoan tarjoamises-
ta ei aiheudu turvallisuusriskiä tai haittaa esim. koulujen tai varhaiskas-
vatuksen toimipaikkojen käyttäjäasiakkaille tai toiminnalle. 

Kaupunginvaltuusto teki loppukeväästä 2014 päätöksen ylijääneen 
kouluruoan myynti- tai jakelukokeilusta. Kokeilu toteutettiin vuosina 
2014-2015. Kokeiluun osallistuneista toimijoista perhetalo Ankkurissa 
ruoanjakelutoiminnasta on tullut pysyvä käytäntö. Herttoniemenrannan 
koulun keittiön henkilökunta pakkaa lounaan jälkeen linjastoon jääneen 
kuuman ylijäämäruoan ja mahdollisesti ylijääneen salaatin perhetalo 
Ankkurin kuljetuslaatikoihin ja astioihin. Ankkurin henkilökunta noutaa 
ruoat sovittuun aikaan ja hoitaa jakelun omassa toimipisteessään.

Nyt esitetyn kokeilun toteuttamiseksi kasvatuksen ja koulutuksen toi-
miala, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala sekä Palvelukeskus Helsinki 
voivat kartoittaa sopivaa koulua ja nuorisotilaa, joissa kokeilun laajen-
tamista voitaisiin toteuttaa. Kokeilun laajentaminen tulee suunnitella ja 
organisoida hyvin mm. ottaen huomioon ruokaturvallisuus ja, että ruoan 
säilytys- ja pakkauslogistiikka toteutetaan huolellisesti.
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Lisäksi on huomioitava, että hävikkiruoan noutamisesta, sen tarjolle 
panosta (sisältäen tilat, laitteet, astiat) aiheutuvasta mahdollisesta työs-
tä yms. koituvat ylimääräiset kustannukset täytyy kattaa ruokaa hyö-
dyntävän tahon toimesta tai erillisellä määrärahalla.

Esittelijä
yksikönjohtaja
Mikael Neuvonen

Lisätiedot
Mikael Neuvonen, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27752

mikael.neuvonen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.12.2019 § 401

HEL 2019-009560 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuustoaloitteesta koulujen hävikkiruuan tarjoamisesta 
nuorisotiloissa:

Toimiala tilaa opetuksen ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelut palvelun-
tuottajilta, pääosin Palvelukeskus Helsingiltä. Palveluntuottaja vastaa 
ruoan valmistuksesta, tarjoilusta ja mahdollisen ylijäävän ruoan myynti- 
tai jakelutoiminnasta sekä niihin liittyvistä käytännön toimenpiteistä ja 
kustannuksista.

Palveluntuottajat pyrkivät päivittäisessä toiminnassaan mahdollisimman 
pieneen ruokahävikkiin ja ylijäävän ruoan hyödyntämiseen ruokapalve-
luissaan. Ylijäävää ruokaa voidaan osittain myös tarjota oikein säilytet-
tynä seuraavana päivänä ruokalistan ruokien rinnalla.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta suhtautuu myönteisesti ylijäävän ruoan 
käytön edistämiseen ja ruokahävikin vähentämiseen, mikäli ylijäävän 
ruoan myynnistä ja tarjoilusta ei aiheudu turvallisuusriskiä tai haittaa 
koulujen, oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimipisteiden käyttäjä-
asiakkaille, henkilökunnalle ja toiminnalle. Palveluntuottajan tehtävä on 
ruoan valmistajana huolehtia ja vastata mahdollisen ylijäävän ruoan 
myynti- tai jakelutoiminnasta aiheutuvista järjestelyistä, valvonnasta ja 
turvallisuuden varmistamisesta. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala voi kartoittaa kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan sekä Palvelukeskus Helsingin kanssa sopivia nuorisotilo-
jen läheisyydessä sijaitsevia kouluja, joissa pilotointi voitaisiin järjestää.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22589

katja.peranen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.11.2019 § 180

HEL 2019-009560 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että aloite on kannatettava. 
Nuorisopalvelukokonaisuudella on halu aloittaa selvitys ja kokeilu kou-
lujen hävikkiruuan tarjoamiseksi nuorisotiloissa yhteistyössä kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan sekä palvelukeskuksen kanssa. Tämä ko-
keilu on toteutettavissa nykyisten nuorisotyön määrärahojen puitteissa.

Nuoret ovat yhä laajemmin kiinnostuneita ruokahävikin vähentämisestä 
ja hävikkiruoan hyödyntäminen on tuttua myös nuorisotyössä. Tällä 
hetkellä useilla nuorisotaloilla on Nutakeittiö-toimintaa, joka perustuu 
nuorisopalvelukokonaisuuden ja HOK-Elannon yhteistyösopimukseen. 
Nutakeittiö-toiminnassa nuorisotaloihin noudetaan Alepa myymälöistä 
ruoka-aineita, jotka muuten päättyisivät jätteeksi. Toiminnan tavoittee-
na on ruokahävikin vähentämisen lisäksi vahvistaa nuorten arjen hallin-
taa ja opettaa ruuanlaiton taitoja.

Koulujen hävikkiruuan hyödyntäminen nuorisotaloilla tulee suunnitella 
hyvin. Ruoan säilytys- ja pakkauslogistiikka tulee olla hyvin organisoitu 
ja nuorisotaloilla tulee olla tarvittavat valmiudet ruuan vastaanottoon ja 
säilyttämiseen. Ennakoitavuus käytännöissä ja pysyvien aikataulujen 
luominen ovat tärkeitä, jotta nuoret löytävät hävikkiruoan äärelle. Toi-
mintamallin huolellinen suunnittelu vähentää sitä mahdollista riskiä, että 
nuorisotaloista tulisi lisälenkki biojätelogistiikan ketjussa. 

Kun koulujen hävikkiruuan tarjoamista nuorisotiloilla selvitetään ja ko-
keillaan, niin toimintaan osallistuvien nuorten näkemyksiä tulee kuulla 
hankkeen eri vaiheissa. Myös tässä asiassa nuorilla tulee olla mahdol-
lisuus vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
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Sari Nybäck, suunnittelija, puhelin: 310 89043
sari.nyback(a)hel.fi
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§ 63
V 12.2.2020, Valtuutettu Emma Karin aloite kaupungin osallistumi-
sesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun

HEL 2019-009561 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Emma Kari ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki osallistuu hallitusohjelmaan kirjattuun kaksivuotisen 
esiopetuksen pilotointiin.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki on valmis osallistumaan kaksi-
vuotisen esiopetuksen kokeiluun edellyttäen, että lakiin, opetussuunni-
telmiin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksiin liittyvät kysymykset on rat-
kaistu ja että kokeilu on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushalli-
tuksen hallinnoima.

Hallitusohjelman mukaan kaksivuotista esiopetusta selvitetään osana 
esiopetuksen ja alkuopetuksen kokonaisuuden yhtenäistämistä. Ope-
tushallituksen tekemässä alustavassa selvityksessä todetaan, että kak-
sivuotisessa esiopetuksessa tulee ratkaista lakiin, opetussuunnitelmiin 
sekä opettajien kelpoisuusvaatimuksiin liittyviä kysymyksiä ennen sen 
toteuttamista.
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Esiopetus on perusopetuslain ja -asetuksen mukaista toimintaa. Lain 
mukaan lapsen on osallistuttava vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua 
esiopetukseen tai esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vii-
sivuotiaiden lasten kohdalla noudatetaan varhaiskasvatuslakia. Kaksi-
vuotisen esiopetuksen osalta tulee määritellä, minkä lain piirissä jat-
kossa toimitaan. Lisäksi tulee päättää, toimitaanko esiopetuksen ope-
tussuunnitelman vai varhaiskasvatussuunnitelman alaisuudessa ja on-
ko nykyisiin suunnitelmiin tarpeen tehdä lisäyksiä.

Lisäksi tulee ratkaista, noudatetaanko kaksivuotisessa esiopetuksessa 
samoja henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia kuin nykyisessä esiopetuk-
sessa. Varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoinnissa on tällä hetkellä 
suuria haasteita. Ennen kokeiluun osallistumista tarvitaan toimenpiteitä 
tilanteen helpottamiseksi.

Helsinki on jo mukana opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituk-
sen viisivuotiaiden lasten maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa 
vuosille 2018–2020. Kokeilun tavoitteena on lisätä viisivuotiaiden lasten 
osallistumista varhaiskasvatukseen ja kehittää varhaiskasvatuksen pe-
dagogiikkaa ja palvelunohjausta. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on 
koulutuksellisen tasa-arvon vahvistaminen ja varhaiskasvatuksen osal-
listumisasteen nostaminen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa olisi mahdollista tarkastella lap-
sen opinpolun rakentumista viisivuotiaista alkuopetuksen toiselle luo-
kalle. Kokeilun aikana voidaan kehittää yhtenäistä opetussuunnitelmaa 
ja toimintamalleja, joilla tuetaan lapsen yksilöllistä oppimista esiopetuk-
sen ja alkuopetuksen yhteistyönä. 

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto. Vastaus 
on lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.12.2019 § 402

HEL 2019-009561 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuustoaloitteesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta:

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että kaksivuotisen esiopetuksen toteutta-
mista selvitetään osana esiopetuksen ja alkuopetuksen kokonaisuuden 
yhtenäistämistä. Valtuustoaloitteessa esitetään, että Helsinki osallistuu 
kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun.

Helsingissä on aloitettu lapsen opinpolun jatkumon kehittäminen var-
haiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen sekä esiope-
tuksen ja perusopetuksen välisen yhteistyön vahvistaminen. Lapsen 
näkökulmasta tavoitteena on luoda mahdollisimman sujuva opinpolku, 
jossa minimoidaan lapsen siirtyminen eri toimipisteisiin. Lapsen koulu-
naloitusta helpotetaan esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyöllä. 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa on mahdollista tarkastella lap-
sen opinpolun rakentumista aloittaen viisivuotiaista lapsista ja jatkaen 
alkuopetuksen toiselle luokalle. Kokeilun aikana voidaan kehittää yhte-
näistä opetussuunnitelmaa ja toimintamalleja, joilla tuetaan lapsen yksi-
löllisiä oppimisen edellytyksiä esi- ja alkuopetuksen yhteistyönä. Sa-
malla lapsen tarvitsema oppimisen tuki voidaan tunnistaa varhaisem-
min ja siihen voidaan vastata pidemmällä aikavälillä.

Opetushallituksen tekemässä alustavassa selvityksessä kaksivuotises-
ta esiopetuksesta (2019:2a) todetaan, että kaksivuotisen esiopetuksen 
toteuttamisessa tulee ratkaista lakiin, opetussuunnitelmiin sekä opetta-
jien kelpoisuusvaatimuksiin liittyviä kysymyksiä ennen sen toteuttamis-
ta.

Esiopetus on perusopetuslain (628/1998) ja -asetuksen (852/1998) 
mukaista toimintaa. Lain mukaan lapsen on osallistuttava vuotta ennen 
oppivelvollisuuden alkua esiopetukseen tai esiopetuksen tavoitteet 
saavuttavaan toimintaan. Viisivuotiaiden lasten kohdalla noudatetaan 
varhaiskasvatuslakia. Kaksivuotisen esiopetuksen osalta tulee määri-
tellä, minkä lain piirissä jatkossa toimitaan. Lisäksi tulee arvioida, mikä 
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on esiopetukseen osallistumisen velvoittavuus viisivuotiaiden kohdalla 
sekä oppivelvollisuuden merkitys ja sisältö. 

Esiopetus kuuluu oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) piiriin. 
Kaksivuotisen esiopetuksen toteutuessa tulee ratkaista, laajeneeko op-
pilashuolto viisivuotiaisiin lapsiin, jotka tällä hetkellä ovat terveyden-
huoltolain mukaan neuvolapalvelujen piirissä. Lisäksi tulee tarkastella 
kaksivuotista esiopetusta lapsen tuen järjestämisen näkökulmasta.

Esiopetuksen opettajien kelpoisuudesta säädetään opetustoimen hen-
kilöstön kelpoisuudesta annetussa asetuksessa (986/1998), jonka mu-
kaan kelpoisia ovat varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinnon suoritta-
neet tai luokanopettajaksi kelpoiset henkilöt. Mikäli siirrytään kaksivuo-
tiseen esiopetukseen, tulee ratkaista, noudatetaanko myös sen osalta 
samoja kelpoisuusvaatimuksia kuin esiopetuksessa nykytilanteessa. 

Laadukas varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka tarvitsee 
koulutetut opettajat. On tiedostettava pätevien varhaiskasvatuksen 
opettajien rekrytointiin liittyvät tämän hetkiset suuret haasteet. Ennen 
mahdolliseen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun osallistumista tarvi-
taan toimenpiteitä tilanteen helpottamiseksi.

Viisivuotiaiden varhaiskasvatuksessa ohjaavana asiakirjana käytetään 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja Helsingin varhaiskasvatus-
suunnitelmaa. Esiopetuksessa noudatetaan esiopetuksen opetussuun-
nitelmaa esiopetusajan osalta ja varhaiskasvatussuunnitelmaa täyden-
tävän varhaiskasvatuksen osalta. Kaksivuotisen esiopetuksen osalta 
on määriteltävä, minkä opetussuunnitelman alaisuudessa toimitaan vai 
onko tarpeen tehdä lisäyksiä voimassa oleviin opetussuunnitelmiin. 

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on valmis osallistumaan 
kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, kun lakiin, varhaiskasvatus- ja 
esiopetuksen opetussuunnitelmiin sekä opettajien kelpoisuusvaatimuk-
siin liittyvät kysymykset ovat ohjaavien tahojen arvioimia, ja kokeilu on 
opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen hallinnoima. Ko-
keilu voidaan toteuttaa osana lapsen opinpolun jatkumon rakentamista. 
Kokeilun aikana olisi mahdollista tarkastella uudenlaisia tapoja esimer-
kiksi esi- ja alkuopetuksen yhtenäisemmän opetussuunnitelman raken-
tamiselle.

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus

Hallitus käynnisti vuosille 2018–2020 kokeilun viisivuotiaiden maksut-
toman varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Kokeilun tavoitteina on lisä-
tä viisivuotiaiden lasten osallistumista varhaiskasvatukseen sekä kehit-
tää varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja palvelunohjausta. Pidemmäl-
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lä aikavälillä tavoitteena on koulutuksellisen tasa-arvon vahvistaminen 
ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen. 

Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 17.4.2018 (§ 66), että 
viisivuotiaiden lasten varhaiskasvatus on maksutonta neljä tuntia päi-
vässä. Helsinki on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushal-
lituksen viisivuotiaiden lasten maksuttoman varhaiskasvatuksen kokei-
lussa. 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on tehnyt kokeilusta en-
simmäisen vaiheen selvityksen (16:2019), jonka mukaan viisivuotiaiden 
lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen on kokeilukunnissa lisään-
tynyt. Opetushallituksen kokeilukunnilla teettämän kyselyn perusteella 
suhteellisesti suurinta kasvu on ollut Helsingissä (2,2 %). Selvityksessä 
kuitenkin todetaan, että viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta ja 
kaksivuotista esiopetusta tulee tarkastella erillisinä asioina.

Lapsivaikutukset

Lapsen oppimaan oppimisen taidot kehittyvät tavoitteellisessa ja suun-
nitelmallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Lapsella on 
oikeus tavoitteelliseen ja pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Lapsi 
saa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kaverisuhteita, osallisuu-
den ja oppimisen kokemuksia vertaisryhmässä. Varhaiskasvatuksen, 
esiopetuksen ja alkuopetuksen välisellä tiiviillä yhteistyöllä helpotetaan 
lapsen opinpolun jatkumoa, jolloin erilaiset toimipiste-, laki- tai opetus-
suunnitelmamuutokset eivät ole lapsen tasapainoisen kasvun, kehityk-
sen ja oppimisen mahdollisuuksien hidastajina.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Henrietta Suomalainen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 22795

henrietta.suomalainen(a)hel.fi
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§ 64
Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen valinta

HEL 2020-000532 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

 myönsi Reetta Vanhaselle eron Uudenmaan maakuntavaltuuston 
jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi Hannu Oskalan jäseneksi Uudenmaan maakuntavaltuustoon 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Sanna Vesikansan ehdotuksesta 
valita Hannu Oskalan jäseneksi Uudenmaan maakuntavaltuustoon jäl-
jellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 15.1.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Uudenmaan liitto Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus

 myöntää Reetta Vanhaselle eron Uudenmaan maakuntavaltuuston 
jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee ______________ jäseneksi Uudenmaan maakuntavaltuus-
toon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan kuntien edustajainkokous valitsi Reetta Vanhasen (Vihr.) 
27.6.2017 jäseneksi Uudenmaan maakuntavaltuustoon vuonna 2017 
alkavaksi toimikaudeksi. Reetta Vanhanen pyytää 15.1.2020 eroa Uu-
denmaan maakuntavaltuuston jäsenen luottamustoimesta ajankäytölli-
sistä syistä.

Uudenmaan liiton perussopimuksen (4.3.2013) 12 §:n mukaan maa-
kuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja val-
tuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee 
vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien 
kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa 
säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoi-
suutensa tai hänellä muusta syystä on peruste erota kesken toimikau-
den, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden 
jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryh-
mää kuin jäsen, jolle ero on myönnetty.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 15.1.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Uudenmaan liitto Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 65
Pelastuslaitoksen pelastuskomentajan avoimen viran hoitaminen

HEL 2020-000158 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi pelastusjohtaja Jani Pitkäsen hoitamaan pe-
lastuslaitoksen pelastuskomentajan virkaa siihen kuuluvine palkkaetui-
neen 1.2.2020 alkaen siihen asti, kunnes uusi viranhaltija ottaa tehtä-
vän vastaan.

Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mikko Aho, toimialajohtaja, puhelin: 310 31064

mikko.aho(a)hel.fi
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avoimen viran hoitaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 30.9.2019, § 659 merkinnyt tiedoksi edellisen vi-
ranhaltijan irtisanoutumisen pelastuskomentajan virasta ja kehottanut 
kaupunkiympäristön toimialaa käynnistämään viran täyttöön liittyvän 
julkisen hakumenettelyn.

Pelastuskomentajan viran hakumenettely on parhaillaan käynnissä ja 
tavoite on saada virka täytettyä kevään 2020 aikana. Jani Pitkänen 
täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ja on henkilökohtaisten ominai-
suuksiensa ja kykyjensä puolesta sopiva hoitamaan kyseistä virkaa. 
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Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 §:n 3 momentin 
mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun ky-
symyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määrä-
ajaksi. 

Pelastuslaitoksen toimintasäännön 2 luvun 6 §:n mukaan pelastusko-
mentajan 1. sijainen on pelastusjohtaja. Pitkänen toimii tällä hetkellä 
pelastuskomentajan viransijaisena.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 10 koh-
dan mukaan kaupunginhallitus päättää pelastuskomentajan virkaan ot-
tamisesta ja 23 luvun 3 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan virkasuhtee-
seen ottava viranomainen päättää avoimen viran määräaikaisesta hoi-
tajasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mikko Aho, toimialajohtaja, puhelin: 310 31064

mikko.aho(a)hel.fi
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avoimen viran hoitaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut
Pelastuslaitos
Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 66
Hankintaoikaisuvaatimus, vaihtomattopalvelut

HEL 2019-000723 T 02 08 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Berendsen Textile Service Oy:n hankin-
taoikaisuvaatimuksen, joka kohdistuu vaihtomattopalveluista 2.12.2019 
tehtyyn hankintapäätökseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintaoikaisuvaatimus

Vaihtomattopalveluiden kilpailutuksessa (H11-19) tarjouksen antanut 
Berendsen Textile Service Oy on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen 
määräajassa. Asiasta ei ole valitettu markkinaoikeuteen.

Berendsen Textile Service Oy esittää vaatimuksessaan, että tarjous on 
väärin perustein hylätty. Hankintaoikaisuvaatimuksessa on lueteltu tar-
joajan referenssejä ja niihin sisältyvien toimitusosoitteiden lukumääriä. 
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Tiedot on merkitty liikesalaisuudeksi julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 
kohdan nojalla. Tiedot poikkeavat siitä, mitä tarjoaja on tarjouksensa 
yhteydessä esittänyt.

Hankintamenettely

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan tuli pakollisena vaatimuksena ladata 
referenssitiedot vähintään kahdesta sisällöltään ja laajuudeltaan ky-
seistä hankintaa vastaavasta tai läheisesti vastaavasta vaihtomattopal-
veluiden toimituksesta (kohteita 200 kpl) viimeisen kolmen (3) vuoden 
aikana. Tarjouksessa oli kuvattava referenssitoimituksia kappale- ja eu-
romääräisin kokonaisarvoin ja vastaanottajatiedoin.

Berendsen Textile Service Oy:n tarjoukseensa liittämässä referenssi-
dokumentissa referenssikohteet eivät täyttäneet kohteille asetettuja lu-
kumääräisiä vaatimuksia. Kohteet, jotka liitteessä oli kuvattu, olivat 
vaatimuksiin nähden liian pieniä. Selvityksestä puuttui myös vaadittu 
euromääräinen kokonaisarvo. 

Soveltuvuudelle asetetut vaatimukset eivät täyttyneet, jolloin tarjoaja 
hankintalain mukaisesti suljettiin kilpailutuksesta tarjoajien tasapuolisen 
ja syrjimättömän kohtelun vuoksi. Hankintayksikkö on tehnyt hankinta-
päätöksen hankintamenettelyssä saatujen tarjousasiakirjojen perusteel-
la. Menettelyssä Berendsen Textile Service Oy:n tarjousta ei ole hylätty 
väärin perustein.

Kuuleminen

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta ei ole kuultu muita tarjoajia kuu-
lemisen ilmeisen tarpeettomuuden vuoksi.

Säädökset ja muut normit

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia 
hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupun-
ginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Talous- ja konser-
niohjaus Hankintajohtaja 02.12.2019 § 83

HEL 2019-000723 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä Lindström Oy:n (1712792-1) tarjouk-
sen kahdeksi (2) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Lisäksi hankintaan kuuluu yksi (1) kahden (2) vuoden optiokausi, jonka 
käyttöönotosta hankintayksikkö päättää erikseen suoraa hankintaa 
käyttäen ennen perussopimuskauden päättymistä. 

Hankintajohtaja päätti sulkea Berendsen Textile Service Oy:n 
(1956117-4) tarjouskilpailusta, koska Berendsen Textile Service Oy ei 
täyttänyt tarjouskilpailussa tarjoajien soveltuvuudelle asetettuja vaati-
muksia.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä 
aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut 
tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. 

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo 1 500 000 euroa 

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut 
hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukai-
set otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista koskeeko tar-
joajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemispe-
ruste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva 
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päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mu-
kaisesti.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 23.9.2019 päivättyyn 
tarjouspyyntöön H011-19, Dnro HEL 2019-000723. Vaihtomattopalve-
luiden hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä. 

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 25.9.2019 sähköisessä HIL-
MA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Lisäksi hankinnasta 
julkaistiin korjausilmoitus 30.9.2019 Määräaika tarjousten jättämiselle 
päättyi 29.10.2019. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta: Be-
rendsen Textile Service Oy ja Lindström Oy.

Tätä hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakaminen tekee so-
pimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen:
Tarjouspyynnön kohdassa muut ehdot, tarjouspyynnön muut ehdot, 
tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys sekä liitteessä yksi (1) 
on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitys-
velvollisuudet.

Berendsen Textile Service Oy:llä ei ollut liitteenä tarjouspyynnön koh-
dassa Muut ehdot, Tekninen suorityskyky ja ammatillinen pätevyys 
edellytettyä kahdesta sisällöltään ja laajuudeltaan tätä hankintaa vas-
taavasta tai läheisesti vastaavasta vaihtomattopalveluiden toimitukses-
ta (kohteita 200 kpl) viimeisen kolmen (3) vuoden aikana kokemusta 
vastaavista toimituksista. Näin ollen Berendsen Textile Service Oy ei 
täytä kyseistä vaatimusta ja tarjoaja tulee sulkea pois tarjouskilpailusta 
tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ot-
tamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätök-
senteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan 
toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen:
Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä han-
kinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on 
asetettu hankittaville palveluille laadullisia vaatimuksia, jotka tarjotta-
vien palveluiden on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähimmäisvaatimuk-
set eivät ole täyttyneet, on tarjous hylätty tarjouspyynnön vastaisena.
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Tarjousten vertailu:
Koska tarjouspyynnön ehdot täyttäviä tarjouksia tuli vain yksi, ei tar-
jousvertailua tarvitse täten suorittaa.

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta:
Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä 
ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tar-
jousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kanslia-
päällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viran-
haltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällik-
kö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle pää-
töksellään 15.6.2017, 37 §. 

Lisätiedot
Minna Vinni, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031544

minna.vinni(a)hel.fi
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§ 67
Hankintaoikaisuvaatimus, ilmanpuhdistimien vuokraus (Cair AB 
Finland Filial)

HEL 2019-006227 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Cair AB Finland Filialin hankintaoikaisu-
vaatimuksen, joka kohdistuu ilmanpuhdistimien vuokrauksesta 
25.11.2019 tehtyyn hankintapäätökseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintaoikaisuvaatimus 9.12.2019
2 Lausunto 18.12.2019, Cramo Finland Oy
3 Lausunto 19.12.2019, Energiakonsultit insto Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Markkinaoikeus Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Hankintaoikaisuvaatimus

Ilmanpuhdistimien hankinnan kilpailutuksessa (H040-19) tarjouksen an-
tanut Cair AB Finland Filial on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen 
määräajassa. Cair AB Finland Filial on valittanut asiasta myös markki-
naoikeuteen.

Cair AB Finland Filial vaatii hankintapäätöksen kumoamista ja Cair AB 
Finland Filialin valitsemista voittajaksi tai hankinnan kilpailuttamista uu-
delleen tämän esityksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimuksesta ilme-
nevin perustein.

Hankintamenettely

Tarjouspyynnössä vaadittiin muiden laadullisten vaatimusten ohella, et-
tä tarjottujen laitteiden äänitaso on enintään 35 desibeliä 0,6 metrin 
etäisyydellä laitteesta ja 0,6 metrin korkeudella lattiasta kohderyhmit-
täin vaaditulla puhtaan ilman tuottomäärällä. 1. ja 3. kohderyhmässä 
vaadittu puhtaan ilman tuottomäärä oli 400 m³ tunnissa ja 2. kohde-
ryhmässä 180 m³ tunnissa. 

Tarjoajia pyydettiin ilmoittamaan laitteen puhtaan ilman tuotto ja säätö-
taso, jolla vaadittu puhtaan ilman tuotto toteutuu tarjouspyynnön ääni-
tasovaatimusten mukaisesti. Tarjouspyynnössä todettiin lisäksi, että 
hankintayksikkö voi tarvittaessa testata, täyttääkö laite vaatimukset. 

Tässä kilpailutuksessa hankintayksikkö päätyi käyttämään oikeuttaan 
testata laitteet, joiden äänitasoksi tarjoajat ilmoittivat enintään 35 desi-
beliä. Tähän päädyttiin, koska katsottiin, että äänitasoa koskevat tarjoa-
jien selvitykset olivat vaikeatulkintaisia. Muiden vaatimusten osalta 
hankintayksikkö ei katsonut testausta tarpeelliseksi. Hankintayksiköllä 
on oikeus luottaa tarjouksissa ilmoitettuihin tietoihin, eikä yhden omi-
naisuuden testaamisesta voi seurata velvollisuutta testata myös kaikkia 
muita vaadittuja ominaisuuksia.

Hankintayksikkö toteaa, ettei sillä ole ollut velvollisuutta antaa testausta 
ulkopuolisen suoritettavaksi, vaan sillä on ollut oikeus suorittaa itse ää-
nitason mittaaminen. Hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta käyttää 
mittaamiseen akreditoituja tai sertifioituja tiloja.

Mittaus suoritettiin äänieristetyssä musiikkistudiotilassa kalibroidulla 
desibelimittarilla tarjouspyynnössä määritellyssä ja edellä todetussa 
testaustilanteessa 0,6 metrin etäisyydellä laitteesta 0,6 metrin korkeu-
della lattiasta ja vaaditulla puhtaan ilman tuotolla. Mittauksessa huo-
mioitiin siten samanaikaisesti sekä vaadittu puhtaan ilman tuotto tarjoa-
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jan ilmoittamalla tavalla että äänitaso. Mittauksessa otettiin lisäksi 
huomioon neljän desibelin mittausepävarmuus siten, että vasta 39 de-
sibeliä testissä ylittäneet laitteet on hylätty. Hankintayksikkö on toteut-
tanut testin kaikkien tarjoajien osalta yhdenmukaisesti, tasapuolisesti ja 
mitään tarjoajaa syrjimättä.

Oikaisuvaatimuksen esittäjä on myös esittänyt Energiakonsultit Oy:n 
tarjoaman AP 3000 EK -laitteen ja Cramo Finland Oy:n tarjoaman Eu-
romate Vision Air 1 -laitteen osalta, etteivät ne täytä samanaikaisesti 
äänitasoa ja puhtaan ilman määrää koskevia vaatimuksia. Hankintayk-
sikkö toteaa, että testaus on suoritettu tarjouksissa ilmoitetuilla säätö-
tasoilla. Näin ollen esimerkiksi AP 3000 EK -laitteen osalta testaus suo-
ritettiin laitteen maksimitasolla 279. Hankintayksiköllä on ollut oikeus 
luottaa tarjouksissa ilmoitettuihin puhtaan ilman tuottomääriin.

Oikaisuvaatimuksen esittäjä on lisäksi esittänyt, että tarjoajat ovat il-
moittaneet aiemmissa kilpailutuksissa ristiriitaisia tietoja äänitasojen 
osalta, joten hankintayksikön olisi tullut ryhtyä toimeen tietojen varmen-
tamiseksi. Hankintayksikkö toteaa, että aiemmilla hankintamenettelyillä 
ei ole merkitystä nyt tehdyn hankinnan kannalta. 

Tässä kilpailutuksessa hyväksytyt tarjoukset ovat täyttäneet tarjous-
pyynnön vaatimukset. Hankintayksikkö on kohdellut kaikkia tarjoajia 
tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä testausta suorittaessaan että 
päätöksenteon osalta.

Kuulemisessa ei ole noussut esiin seikkoja, jotka tutkisivat hankintaoi-
kaisuvaatimuksen väitteitä. Saaduissa lausunnoissa vakuutetaan tarjot-
tujen laitteiden olevan tarjouspyynnön mukaisia.

Kuuleminen

Asianosaisia on hallintolain mukaisesti kuultu. Energiakonsultit insto Oy 
ja Cramo Finland Oy ovat toimittaneet lausunnot. Lausunnot ovat tä-
män esityksen liitteinä.

Säädökset ja muut normit

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia 
hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupun-
ginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintaoikaisuvaatimus 9.12.2019
2 Lausunto 18.12.2019, Cramo Finland Oy
3 Lausunto 19.12.2019, Energiakonsultit insto Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Markkinaoikeus Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Talous- ja konser-
niohjaus Hankintajohtaja 25.11.2019 § 82

HEL 2019-006227 T 02 08 02 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä ilmanpuhdistimien vuokrauksesta kah-
deksi (2) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpina seuraavat tar-
joukset:

1. Ilmanpuhdistimien vuokraus, huone 200 m3

- Energiakonsultit insto Oy (24885843)

- Cramo Finland Oy (2088499-0)
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- Cair AB Finland Filial (2520215-1)

2. Ilmanpuhdistimien vuokraus, huone 90 m3

- Energiakonsultit insto Oy (24885843)

- Cair AB Finland Filial (2520215-1)

3. Ilmanpuhdistimien vuokraus, huone 200 m3, T-VOC

- Energiakonsultit insto Oy (2488584-3)

- Cramo Finland Oy (2088499-0).

Lisäksi hankintaan kuuluu kahden (2) vuoden optiokausi, jonka käyt-
töönotosta hankintayksikkö päättää erikseen suoraa hankintaa käyt-
täen ennen perussopimuskauden päättymistä. 

Hankintajohtaja päätti hylätä tarjouskilpailusta Genano Oy:n (2175218-
0), Inspector Sec Oy:n (2024498-5), Lifa Air Oy:n (1092139-9) sekä 
UniqAir Oy:n (2626040-9) tarjoukset, koska yritysten tarjoamat laitteet 
eivät täyttäneet tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia. 

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä 
aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut 
tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. 

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 2 milj. euroa mukaan 
lukien mahdollinen optiokausi.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut 
hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukai-
set otteet rikosrekisteristä ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. 
Hankintayksikkö tutkii otteista, koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 
§:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen 
ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla 
tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 27.6.2019 päivättyyn 
tarjouspyyntöön H040-19, HEL 2019-006227.

Ilmanpuhdistimien vuokraus on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 28.6.2019 sähköisessä HIL-
MA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjous-
ten jättämiselle päättyi 26.8.2019. Määräaikaan mennessä saapui 9 
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tarjousta: Cair AB Finland Filial, Cramo Finland Oy, Energiakonsultit 
insto Oy, Genano Oy, Industless Oy, Inspector Sec Oy, Lifa Air Oy, 
SMC Palvelut Oy ja UniqAir Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ot-
tamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätök-
senteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan 
toimittamien rikosrekisteriotteiden ja tilaajavastuulain mukaisten selvi-
tysten perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä vaadittiin, että tarjotun laitteen äänitaso on enintään 
35 desibeliä 0,6 m metrin etäisyydellä laitteesta ja 0,6 m korkeudella 
lattiasta. Inspector Sec Oy ja UniqAir Oy ilmoittivat tarjouksessaan lait-
teen äänitason korkeampana kuin 35 desibeliä. Hankintayksikkö testasi 
laitteet, joiden äänitasoksi tarjoaja ilmoitti enintään 35 desibeliä.  Tes-
tauksissa ilmeni, että Genano Oy:n ja Lifa Air Oy:n laitteiden äänitaso 
on sallittua tasoa korkeampi. 

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintayksi-
kön on hylättävä tarjouskilpailusta Genano Oy:n, Inspector Sec Oy:n, 
Lifa Air Oy:n sekä UniqAir Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina.

Cair AB Finland Filialin, Cramo Finland Oy:n, Energiakonsultit insto 
Oy:n, Industless Oy ja SMC Palvelut Oy:n tarjoukset ovat tarjouspyyn-
nön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin 
hinnaltaan halvinta tarjousta. Laatukriteerit huomioitu on vähimmäis-
vaatimuksissa.

Tarjouspyynnön mukaan kohderyhmään 1 valitaan 4 toimittajaa, ellei 
vaatimukset täyttäviä tarjoajia ole vähemmän. Kohderyhmiin 2 ja 3 vali-
taan 2 toimittajaa kumpaankin, ellei vaatimukset täyttäviä tarjoajia ole 
vähemmän. Sopimuskauden aikana tilataan halvin laite huomioiden 
kohteessa tarvittava puhdistuskyky (laitteen puhdistusteho, äänitaso 
sekä kohteessa olevat epäpuhtaudet).

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä. Vertailu osoittaa, että 
kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat tehneet:

1. Ilmanpuhdistimien vuokraus, huone 200 m3
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- Energiakonsultit insto Oy (24885843)

- Cramo Finland Oy (2088499-0)

- Cair AB Finland Filial (2520215-1)

2. Ilmanpuhdistimien vuokraus, huone 90 m3

- Energiakonsultit insto Oy (24885843)

- Cair AB Finland Filial (2520215-1)

3. Ilmanpuhdistimien vuokraus, huone 200 m3, T-VOC

- Energiakonsultit insto Oy (2488584-3)

- Cramo Finland Oy (2088499-0).

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä 
ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tar-
jousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kanslia-
päällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viran-
haltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällik-
kö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle pää-
töksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot
Raili Alanko, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031764

raili.alanko(a)hel.fi
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§ 68
Hankintaoikaisuvaatimus, ilmanpuhdistimien vuokraus (Oy Lifa Air 
Ltd)

HEL 2019-012875 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että ilmanpuhdistimien vuokrauksesta 
25.11.2019 tehtyyn hankintapäätökseen (HEL 2019-006227) kohdistu-
va Oy Lifa Air Ltd:n hankintaoikaisuvaatimus jätetään määräajan jäl-
keen saapuneena tutkimatta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 10.12.2019
2 Tiedoksianto Ilmanpuhdistimet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintaoikaisuvaatimuksen saapuminen

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oi-
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kaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon vii-
meistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.

Hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja 
oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. 
Päätös edellä mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen 
ehdokkaan ja tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteys-
tietoa. 

Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen 
asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolait-
teessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajan-
kohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotet-
tavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaa-
vasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut 
vastaanottajalle myöhemmin. 

Helsingin kaupunginkanslia on antanut perustellun päätöksen oikeine 
muutoksenhakuohjeineen oikaisuvaatimuksen esittäjälle tiedoksi 
25.11.2019. Tiedoksianto on tehty tarjoukseen merkittyyn hankintapää-
töksen lähettämistä tarkoittavaan sähköpostiosoitteeseen. Oy Lifa Air 
Ltd:n oikaisuvaatimus on saapunut määräajan jälkeen kaupungin kir-
jaamoon 10.12.2019. Oikaisuvaatimus on näin ollen jätettävä tutkimat-
ta.

Kuuleminen

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta ei ole kuultu asianosaisia, koska 
oikaisuvaatimus jätetään määräajan jälkeen saapuneena tutkimatta. 

Säädökset ja muut normit

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia 
hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. 

Hankintalain 127 §:ssä säädetään hankintapäätöksen tiedoksiannosta.

Hallintolain (434/2003) 49 c §:n mukaan määräajan jälkeen tullut oikai-
suvaatimus jätetään tutkimatta.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupun-
ginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 10.12.2019
2 Tiedoksianto Ilmanpuhdistimet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 69
Hankintaoikaisuvaatimus, ilmanpuhdistimien vuokraus (UniqAir Oy)

HEL 2019-013433 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä UniqAir Oy:n hankintaoikaisuvaatimuk-
sen, joka kohdistuu ilmanpuhdistimien vuokrauksesta 25.11.2019 teh-
tyyn hankintapäätökseen (HEL 2019-006227).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintaoikaisuvaatimus 27.11.2019
2 Hankintaoikaisuvaatimus 27.11.2019, liite
3 Lausunto 18.12.2019, Cramo Finland Oy
4 Lausunto 19.12.2019, Energiakonsultit insto Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintaoikaisuvaatimus
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Ilmanpuhdistimien hankinnan kilpailutuksessa (H040-19) tarjouksen an-
tanut UniqAir Oy on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen määräajas-
sa. Hankintaoikaisuvaatimus on tämän esityksen liitteenä. UniqAir Oy 
ei ole valittanut asiasta markkinaoikeuteen.

Hankintamenettely

Hankintamenettelyssä saapuneita tarjouksia on arvioitu tarjouspyyn-
nössä olleiden vaatimusten perusteella. Tarjouspyynnössä on vertailta-
ville ilmanpuhdistuslaitteille asetettu vaatimuksia. Yksi vaatimuksista on 
koskenut otsonintuottoa. Tarjoajan on tullut ladata ulkopuolisen tahon 
selvitys siitä, ettei tarjottu laite tuota otsonia. Hankintamenettelyssä on 
näin ollen tarkastettu, että tarjous ja tarjottu laite täyttävät tarjouspyyn-
nön vaatimukset. Jos tarjottu laite ei ole täyttänyt vaatimusta, tarjous on 
hylätty.

Tarjouspyynnössä on myös vaadittu, että laitteet ovat uusia ja että lait-
teiden vuokra sisältää huollon siten, että laitteet ovat jatkuvasti toimin-
takunnossa ja että ne täyttävät kilpailutuksessa asetetut vaatimukset. 
Tämä luo osaltaan edellytykset hyväkuntoisten ja viimeisintä tekniikkaa 
sisältävien laitteiden vuokraamiseen.

Hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjouksessa annettuihin tietoihin, 
ellei ole perusteltua epäilystä muusta. Tarjoaja puolestaan vastaa siitä, 
että tarjottu laite on tarjouspyynnön vaatimusten mukainen. Hankin-
tayksikkö myös edellyttää, että laite on sopimuskauden aikana tarjous-
pyynnön ja sopimuksen mukainen.

Kuulemisessa ei ole noussut esiin seikkoja, jotka tutkisivat hankintaoi-
kaisuvaatimuksen väitteitä, vaan saaduissa lausunnoissa vakuutetaan 
tarjottujen laitteiden olevan tarjouspyynnön mukaisia. 

Kuuleminen

Asianosaisia on hallintolain mukaisesti kuultu. Energiakonsultit insto Oy 
ja Cramo Finland Oy ovat toimittaneet lausunnot. Lausunnot ovat tä-
män esityksen liitteinä.

Säädökset ja muut normit

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia 
hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupun-
ginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintaoikaisuvaatimus 27.11.2019
2 Hankintaoikaisuvaatimus 27.11.2019, liite
3 Lausunto 18.12.2019, Cramo Finland Oy
4 Lausunto 19.12.2019, Energiakonsultit insto Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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§ 70
Maa-alueen vuokraaminen Pirkkolan liikuntapuiston alueelta Pirkko-
lan Liikuntahalli Oy:lle

HEL 2018-013018 T 10 01 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mai Kive-
län ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Pirkkolan Liikuntahalli Oy:n vuokrahakemus
2 Pirkkolan liikuntahallin hankesuunnitelma 26.11.2019
3 Pirkkolan Liikuntahalli Oy:n kaupparekisteriote
4 Pääpiirustuskooste
5 Vuokrasopimusluonnos
6 Vuokra-alueen kartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus myöntää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeu-
den vuokrata Pirkkolan liikuntapuiston alueella sijaitsevan karttaliittee-
seen merkityn noin 8 900 neliömetrin suuruisen maa-alueen Pirkkolan 
Liikuntahalli Oy:lle.

Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten seuraavin ehdoin:

1

Vuokra-aika alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.12.2049 ilman erillistä irtisa-
nomista.

2
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Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2018 keskiarvon pistelukua 1948, on arvonlisäverottomana 106 
360,80 euroa. Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951=100" pistelukua 
100 vastaavaa 5 460 euron suuruista perusvuosivuokraa. Vuokra on 
laskettu suunnitteilla olevan liikuntahallin 9 100 kerrosneliömetrin mu-
kaan.

Vuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin.

3

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin 
aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään 
toimintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti. Perittävä vuosivuokra 
on arvonlisäverottomana 53 180,40 euroa.

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

4

Maa-alueen vuokrasopimus voidaan tehdä edellyttäen, että kaupun-
kiympäristön toimiala jatkaa vuokrakohteena olevan maa-alueen sisäis-
tä vuokrasopimusta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 31.12.2049 
saakka.

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

Esittelijän perustelut

Vuokrahakemus ja liikuntahallin hankesuunnitelma

Pirkkolan Liikuntahalli Oy on 7.1.2019 hakenut maa-alueen vuokrausta 
Oulunkylän kaupunginosassa sijaitsevan Pirkkolan liikuntapuiston alu-
eelta liikuntahallin rakentamista ja ylläpitämistä varten 30 vuoden ajak-
si. Hakemuksen liitteenä olevaa hankesuunnitelmaa on päivitetty 
26.11.2019.

Alueelle on tarkoitus rakentaa 9 100 kerrosneliömetrin suuruinen liikun-
tahalli. Rakennuksen kahteen kerroksen on suunniteltu tiloja useille eri 
liikuntamuodoille (mm. rytminen voimistelu, cheerleading, tanssi, padel, 
juoksu, koripallo, salibandy ja sulkapallo). Suunniteltuja hallitiloja on 
pukeutumistiloineen yhteensä kymmenen, ja osa hallitiloista on välisei-
nin jaettavissa. Lisäksi halliin on tarkoitus rakentaa neuvottelutiloja, va-
rastoja ja teknistä tilaa. 
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Pirkkolan Liikuntahalli Oy tulee kustannuksellaan vastaamaan liikunta-
hallin rakentamisesta ja ylläpidosta. Hallia koskeva lainahakemus on 
tulossa erillisenä asiana kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Hallin suunnittelukumppaneina ovat toimineet Pohjois-Haagan yhteis-
koulu sekä Voimistelu- ja urheiluseura Elise, jotka ovat jo varanneet 
hallin tiloja käyttöönsä. Pohjois-Haagan yhteiskoulun lukio on valtakun-
nallinen urheilulukio ja myös sen yläasteella on liikuntalinja, joissa 
opiskelee yhteensä noin 600 urheilijaa. Yhteiskoulu tulee käyttämään 
liikuntahallia päivisin opetustoimintaan. Voimistelu- ja urheiluseura Eli-
se on varannut kaksi voimistelukanveesia ja kaksi tanssisalia pääasial-
lisesti omaan käyttöönsä. Lisäksi halliin on tehty ennakkovaraus cheer-
leadingin harrastajille.

Harrastajamäärien kasvu ja sopivien tilojen puute

Harrastajamäärien kasvu erilaisissa sisäpalloilulajeissa ja voimistelussa 
on aiheuttanut jatkuvaa pulaa sopivista liikuntatiloista. Nykyisten tilojen 
kapasiteetti tai harjoitteluolosuhteet eivät aina vastaa suoritustasoltaan 
vaativampien lajien laatuvaatimuksia. Sopivien tilojen puute on rajoitta-
nut lajien harrastustoiminnan laajentamista.

Pirkkolan liikuntahallihanke tukee osaltaan Helsingin kaupunkistrate-
gian 2017–2021 tavoitteita liikkumisen lisäämisestä ja terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämisestä. Hanke vastaa harjoitteluvuorojen ja -
paikkojen kasvaneeseen kysyntään sekä tavallisen harjoitustoiminnan 
että vaativamman tason urheilun osalta. Toteutuessaan hallihanke tuo 
lisää liikuntatiloja erityisesti sisäpalloilulle ja voimistelulle, mikä mahdol-
listaa lajien harrastajamäärien kasvattamisen pääkaupunkiseudulla. 

Voimassa oleva asemakaava ja alueen hallinta

Alueella on voimassa 14.3.2014 lainvoiman saanut asemakaava 
12185, jossa alue on urheilutoimintaa palvelevien rakennusten kortte-
lialuetta (YU).

Tontin rakennusoikeus on 9 100 k-m². Asemakaava sallii vain yksiker-
roksisen rakentamisen, mikä on ristiriidassa vuokrattavan maa-alueen 
pinta-alan (8 900 m²) kanssa. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäris-
tö- ja lupajaosto on 3.5.2019 § 97 myöntänyt Pirkkolan Liikuntahalli 
Oy:lle rakennusluvan rakennusvalvontapäällikön poikkeamispäätöksen 
28-0409-19-S nojalla, joka sallii poikkeamisen asemakaavan määrää-
mästä kerrosten lukumäärästä. Liikuntahalli voidaan siten rakentaa 
kaksikerroksisena.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut alueen kaupunkiympä-
ristön toimialalta vuoden 2043 loppuun saakka sisäisin vuokrausperus-
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tein. Vuokra-ajan pidentäminen vuoden 2049 loppuun on käsittelyssä 
kaupunkiympäristön toimialalla. Vuokrasopimus Pirkkolan Liikuntahalli 
Oy:n kanssa voidaan tehdä vasta sisäisen vuokra-ajan pidentämisen 
jälkeen.

Vuokra-alue ja vuokran määrittely

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015 § 4 
hyväksymiä maa-alueiden vuokrauksen yleisperiaatteita. Vuokra on 
määritelty rakennettavan liikuntahallin kerrosneliömetrien (9 100) mu-
kaan. Maan pääoma-arvona pidetään virallisen elinkustannusindeksin 
"lokakuu 1951=100" pistelukua 100 vastaavaa 12 euron kerrosneliö-
metrihintaa, joka vuoden 2018 keskiarvoindeksillä (ind. 1948) on 
233,76 euroa. Vuosivuokrana peritään viisi prosenttia alueen pääoma-
arvosta. Täysimääräinen vuosivuokra on siten 9 100 k-m² x 12 euroa/k-
m² x 19,48 x 5 % = 106 360,80 euroa.

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin 
aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään 
toimintaan, kuitenkin kauintaan vuoden 2028 loppuun asti. Perittävä 
vuosivuokra on arvonlisäverottomana 53 180,40 euroa. Vuokranmää-
räytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi 
vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Jos liikuntahallin koko rakennusvaiheessa muuttuu, vuokra tarkistetaan 
vastaamaan rakennettavia kerrosneliömetrejä. Muut vuokraukseen liit-
tyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Valtiontukisäännösten soveltaminen

Kaupunki myöntää vuokratukea Pirkkolan liikuntahallille. Hallin pää-
asiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat ja koulut. Kaupungin 
myöntämä vuokratuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, 
koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia 
asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investoin-
teja muista EU:n jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen kä-
sitteestä 2016/C 262/01 kohta 197). Kaupungin myöntämä vuokratuki 
ei ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Toimivalta alueiden vuokrauksessa

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. 
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Asia palaa kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan käsittelyyn vuokrasopimuksen tekemiseksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Pirkkolan Liikuntahalli Oy:n vuokrahakemus
2 Pirkkolan liikuntahallin hankesuunnitelma 26.11.2019
3 Pirkkolan Liikuntahalli Oy:n kaupparekisteriote
4 Pääpiirustuskooste
5 Vuokrasopimusluonnos
6 Vuokra-alueen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pirkkolan Liikuntahalli Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.12.2019 § 208

HEL 2018-013018 T 10 01 01 04

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginhallitus myöntäisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oi-
keuden vuokrata Pirkkolan Liikuntahalli Oy:lle Helsingin kaupungin 28. 
kaupunginosassa (Oulunkylä), Pirkkolan liikuntapuiston alueella sijait-
sevan, karttaliitteeseen merkityn noin 8 900 m²:n suuruisen maa-
alueen (osa kiinteistöä 091-403-0001-0142) liikuntatoimintaa varten 
seuraavin ehdoin:
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1.

Vuokra-aika alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.12.2049 ilman erillistä irtisa-
nomista.

2.

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2018 keskiarvon pistelukua 1948 on 106 360,80 euroa (alv. 0 %). 
Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin, jossa "lokakuu 1951= 100" pistelukua 100 vas-
taavaa 5 460,00 euron suuruista perusvuosivuokraa. Vuokra on lasket-
tu suunnitteilla olevan liikuntahallin 9 100 k-m²:n mukaan.

Vuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin.

3.

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käy-
tetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimin-
taan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti. Perittävä vuokra on 
53 180,40 euroa (alv. 0 %).

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

4.

Maa-alueen vuokrasopimus voidaan solmia edellyttäen, että kaupun-
kiympäristön toimiala jatkaa vuokrakohteena olevan maa-alueen sisäis-
tä vuokrasopimusta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 31.12.2049 
saakka.

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

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
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petteri.huurre(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntapaikat Liikun-
tapaikkapäällikkö 05.02.2019 § 5

HEL 2018-013018 T 10 01 01 04

Päätös

Liikuntapaikkapäällikkö päätti vuokrata Helsingin kaupungin 28. kau-
punginosassa (Oulunkylä)  sijaitsevan noin 9 000 m²:n suuruisen maa-
alueen, joka on osa kiinteistöä 091-403-0001-0142, Pirkkolan Liikunta-
halli Oy:lle liikuntahallin rakennusluvan hakemista ja mahdollista ra-
kennettavuustutkimuksia varten 1.2.2019 - 31.1.2020 väliseksi ajaksi, 
kuitenkin kauintaan siihen saakka kunnes pitkäaikainen vuokraus al-
kaa. 

Vuokraukseen liittyvät ehdot:

1

Vuokranmäärä vuokra-ajalta on 4 431,70 euroa (alv. 0 %), mikä vastaa 
yhden (1) kuukauden vuokraa vuosivuokrasta. Vuokran eräpäivä 
1.6.2019.

Vuokranmääräytymisperusteena on käytetty virallisen elinkustannusin-
deksin pistelukua 100 vastaavaa yksikköhintaa 12,00 euroa/k-m². 
Vuokra peritään asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden on 9 100 
k-m² perusteella. 

2

Vuokraoikeuden siirto ei ole vapaa. 

3.

Vuokralainen on tietoinen, ettei tontin pitkäaikaista vuokrausta ole käsi-
telty vielä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa ja kaupunginhallituk-
sessa. 

4

Vuokralaisella ei ole oikeutta aloittaa maanrakennustöitä eikä muuten-
kaan käyttää tonttia muuhun tarkoitukseen. 

5

Muutoin noudatetaan soveltuvin osin maanvuokrauksesta säädetyn lain 
säännöksiä.
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Päätöksen laatimisen yhteydessä vuokralaisen nimi, osoite, y-tunnus, 
korvauksen määrä, vuokra-aika sekä yhteyshenkilön nimi-, osoite-, pu-
helin- ja sähköpostitiedot rekisteröidään liikuntapalvelukokonaisuuden 
vuokrasopimusrekistereihin ja laskutusta varten vastaavat tiedot luovu-
tetaan Helsingin kaupungin taloushallintopalveluiden laskutusosaston 
käyttöön.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle mahdollisesti aiheutuvista kustan-
nuksista, mikäli hankkeelle ei saada rakennuslupaa tai varsinaista pit-
käaikaista vuokrasopimusta ei voida solmia.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli 
päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimieli-
men päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Rakentamisen suunnittelua ja mahdollisia rakennettavuustutkimuksia 
varten on perusteltua vuokrata maa-alue lyhytaikaisella vuokrauksella 
ennen varsinaista pitkäaikaista vuokrasopimusta. 

Rakennettava maa-alue sijaitsee Helsingin 28. kaupunginosassa (Ou-
lunkylä) Pirkkolan liikuntapuiston yhteydessä. Alueen on osa asema-
kaavan nro 12185 korttelia 28205 ja osa kiinteistöä 091-403-0001-
0142. 

Kaupunginhallitus on varannut 25.6.2018, § 465 maa-alueen Lattiaa 
Liikkujille ry:lle perustettavan yhtiön nimiin (Pirkkolan liikuntahalli Oy) 
liiikuntahallin suunnittelua varten 30.6.2019 asti. 

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuok-
rauksessa noudattamia yleisperiaatteita. Täysimääräinen vuosivuokra 
vuonna 2019 (vuoden 2018 keski-indeksillä 19,48) on 106 360,80 € 
(alv. 0 %).  Vuokraa subventoidaan 50 %. Perusvuosivuokra on 5 % 
maan pääoma-arvosta. 

Sopimusajalta 1.2.2019 - 31.1.2020 peritään 4 431,70 euroa (alv. 0 %), 
mikä vastaa yhden kuukauden vuokraa vuosivuokrasta. Vuokra peri-
tään yhdessä erässä. Eräpäivä 1.6.2019.

Vuokran laskukaava:
9 100 k-m² x 12,00 euroa/k-m² x 5 % x 19,48 x 50 % x 1/12 kk = 4 
431,70 euroa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 20.6.2017, § 5:ssa tehdyn dele-
gointipäätöksen mukaan päätöksen tekevä viranhaltija on liikuntapaik-
kapäällikkö, joka saa antaa vuokralle tai luovuttaa muuhun käyttöön  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan  hallinnassa olevia maa-alueita, tilo-
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ja ja laitteita enintään neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan seuraavin perus-
tein:

Vuokran määrittelyssä sovelletaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kulloinkin päättämiä maksuja tai vuokra määräytyy tarjouskilpailun pe-
rusteella tai kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntapaikkojen vuok-
rauksessa noudattamien hinnaston ja periaatteiden perusteella.

Lisätiedot
Petteri Huurre, vs. liikuntajohtaja, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi
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§ 71
Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite Munkkivuoren julkisen liiken-
teen yhteyksien turvaamisesta

HEL 2019-006113 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Jos Munkkivuoren joukkoliikenteen linjoihin tulee muutoksia uuden pi-
karaitiotien myötä, kaupunki pitää tärkeänä huolehtia siitä, että julkisen 
liikenteen yhteydet Ulvilantiellä säilyvät jatkossakin myös iltaisin ja vii-
konloppuisin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Terhi Koulumies: Lisätään päätösehdotukseen:

"Jos Munkkivuoren joukkoliikenteen linjoihin tulee muutoksia uuden pi-
karaitiotien myötä, kaupunki pitää tärkeänä huolehtia siitä, että julkisen 
liikenteen yhteydet Ulvilantiellä säilyvät jatkossakin myös iltaisin ja vii-
konloppuisin."

Kannattaja: Arja Karhuvaara

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Terhi Koulumielen vastaeh-
dotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

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
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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. 
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
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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

Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 34

HEL 2019-006113 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.01.2020 Pöydälle

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

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-
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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
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 72
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 4: 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 21.1.2020
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.1.2020
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 21.1.2020
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 23.1.2020
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto 21.1.2020
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 21.1.2020
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 23.1.2020
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 23.1.2020
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 70, 71 ja 72 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 64 ja 65 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 66, 67 ja 69 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.
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Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 146 §

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 68 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
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 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
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män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

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.
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mika Raatikainen Terhi Koulumies

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 12.02.2020.


