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Kokousaika 30.03.2020 16:00 - 16:53

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali / Sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni (etänä) apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Sevander, Tomi (etänä) kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi (etänä)
Pakarinen, Pia (etänä) apulaispormestari
Raatikainen, Mika (etänä)
Rantala, Marcus (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari

saapui 16:07, poissa: 216 §
Rydman, Wille (etänä) poissa 16:24-16:28
Sazonov, Daniel
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vesikansa, Sanna (etänä) apulaispormestari
Vuorjoki, Anna (etänä)
Yanar, Ozan (etänä)

Muut

Kivekäs, Otso (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

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

lajohtaja
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
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Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
216 - 231 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
216 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
217 - 231 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
216 - 231 §
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§ Asia

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

217 Asia/2 V 8.4.2020, Kampin hiljentymiskappelin asemakaavan muuttaminen 
(nro 12611)

218 Asia/3 V 22.4.2020, Kunnan asukkaan aloitteet 1.7.-31.12.2019

219 Asia/4 V 22.4.2020, Nuorten aloitteet 1.7. - 31.12.2019

220 Asia/5 Kaupunginvaltuuston 11.3.2020, 83 § tekemän päätöksen täytäntöön-
pano

221 Asia/6 Kruunuvuoren asemakaavan muutoksen nro 12330 määrääminen 
osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (Laajasalo, Kruunuvuorenran-
ta)

222 Asia/7 Tontin varaaminen Englantilaisen koulun säätiö sr:lle kouluhankkeen 
toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Haaga, tontit 29026/9 ja 
29026/10)

223 Asia/8 Selvityksen antaminen apulaisoikeuskanslerille koskien Stadin asunto-
jen asukasvalintamenettelystä tehtyä kantelua

224 Asia/9 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle ruotsinkielisen varhaiskas-
vatuksen järjestämistä koskevasta kantelusta

224 Asia/9 Utlåtande till riksdagens justitieombudsman om ett klagomål om 
anordnande av den svenska småbarnspedagogiken

225 Asia/10 Valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponsi määrärahojen lisää-
misestä liikunnan investointeihin, käyttötalouteen ja liikuntaseurojen 
avustuksiin

226 Asia/11 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi ikääntyneiden osallisuuden 
ja liikkumisen lisäämisestä

227 Asia/12 Henkilöstöraportti 2019

228 Asia/13 Kaupunginvaltuuston 25.3.2020 § 95 tekemän päätöksen täytäntöön-
pano: Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella 
myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon

229 Asia/14 Kaupunginvaltuuston 25.3.2020 tekemän Suomi-Rata Oy:n omistami-
seen ja rahoittamiseen osallistumista koskevan päätöksen täytäntöön-
pano
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230 Asia/15 Kaupunginvaltuuston 25.3.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

231 Asia/16 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 216
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Anna 
Vuorjoen ja Daniel Sazonovin sekä varatarkastajiksi Terhi Koulumiehen 
ja Sanna Vesikansan.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 217
V 8.4.2020, Kampin hiljentymiskappelin asemakaavan muuttaminen 
(nro 12611)

HEL 2018-010343 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 4. kaupunginosan Kampin korttelin 4012 
tonttia 1 sekä torialuetta koskevan asemakaavan muutoksen 14.1.2020 
päivätyn ja 16.3.2020 korjatun piirustuksen nro 12611 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12611 kartta, päivätty 14.1.2020, korjattu 
16.3.2020

2 Asemakaavan muutoksen nro 12611 selostus, päivätty 14.1.2020, kor-
jattu 16.3.2020

3 Vuorovaikutusraportti 27.9.2019, täydennetty 14.1.2020
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 14.1.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
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rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Väylävirasto
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kampin hiljentymiskap-
pelia, joka sijaitsee Kampissa Narinkan laidalla. Se mahdollistaa kap-
pelin asiakastilojen laajentamisen ja parantaa kappelin edellytyksiä 
vastaanottaa asiakkaita ja järjestää tilaisuuksia.  Laajennus ei vaikuta 
puisen kappelin itsenäiseen asemaan kaupunkitilassa.  

Suunnittelualueen pinta-ala on 425 m2. Kaavaratkaisun myötä tontin 
kerrosala kasvaa 70 k-m2. Tontin tehokkuusluku on eₜ = 0,95.   

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että jalustaosa 
laajenee ja Simonpuistikkoon johtava porras jää rakennuksen taakse.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista keskustan elinvoimaisuutta lisäämällä ja ehkäisemällä osaltaan 
segregaation kehittymistä, kun kirkon tuottamien sosiaalipalvelujen 
toimintaedellytykset paranevat. 

Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 2016 mu-
kainen. Yleiskaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta ja sitä kos-
kee myös merkintä rautatietä eli Pisararataa varten.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on Kampin hiljentymiskappeli ja sen asiakastilat. Vuonna 2012 
valmistunut hiljentymiskappeli on nykyään tärkeä osa kirkon sosiaali-
työtä keskellä kaupunkia. Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 
2010.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.
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Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto, 
Helen Sähköverkko Oy, Väylävirasto sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
miala. 

Viranomaisten kannanotoissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
sekä valmisteluaineistosta ei ollut huomautettavaa asemakaavan muu-
toksesta. Kannanotoissa tuotiin esille Pisararadan suunnitelma-
aineisto, alueen vesijohtojen vaikutus sekä valtakunnallisesti merkittä-
vän rakennetun kulttuuriympäristön huomioiminen. Kannanotoissa esi-
tetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että jatkosuunnit-
telussa tarkennetaan laadittujen suunnitelmien vaikutusta laajennuso-
san suunnitteluun.

Mielipiteet

Kirjallisia mielipiteitä saapui 1 kpl. Mielipide osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistui uudisrakennuksen 
muotoon ja sijaintiin. Uudisosa ei saisi peittää Danske Bankin asiakas-
sisäänkäyntiä, eikä portaikon alapäähän saisi muodostua varjoisaa 
paikkaa. Mielipide on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että uudi-
sosaa on muotoiltu uudelleen avonaisemmaksi siten, että portaikko nä-
kyy hieman kutsuvammin Narinkan suunnasta. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 27.9.–28.10.2019, mistä on 
ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Kaa-
vaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Ehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti 
nähtävillä. Lausunnon antoivat
Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) se-
kä kaupunginmuseo.  
Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. HSY ilmoitti, että asemakaavan 
muutos ei edellytä aluetta palvelevien yleisten vesijohtojen ja viemärien 
siirtämistä.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
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Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista.  

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu teh-
dyt muutokset -liitteeseen. 

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 14.1.2020 
päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12611 hyväksymistä. 
Kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen kaavakarttaan on 
tehty vähäisiä teknisiä tarkistuksia: ylimääräinen rakennusalan osan ra-
ja on poistettu ja korttelialueen rajaa on tarkistettu siten, että uutta to-
rialuetta ei muodostu ja siten, että tontin kaarevia rajoja on siistitty las-
kennallisista syistä. Tarkistukset eivät vaikuta kaavan sisältöön.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12611 kartta, päivätty 14.1.2020, korjattu 
16.3.2020

2 Asemakaavan muutoksen nro 12611 selostus, päivätty 14.1.2020, kor-
jattu 16.3.2020

3 Vuorovaikutusraportti 27.9.2019, täydennetty 14.1.2020
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 14.1.2020

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

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

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Väylävirasto
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Asemakaavoitus
Asemaakaavoitus/Koski
Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 14.01.2020 § 7

HEL 2018-010343 T 10 03 03

Hankenumero 3221_8

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 14.1.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12611 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan 
(Kamppi) korttelin 4012 tonttia 1 sekä torialuetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
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oloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutus-
raportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalve-
lussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

Käsittely

14.01.2020 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Laura Rissanen (hallintolain 28 §:n 1 momentin 2 kohta)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 19.09.2019 § 52

HEL 2018-010343 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12611 pohjakartan 
kaupunginosassa 4 Kamppi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12611
Kaupunginosa: 4 Kamppi
Kartoituksen työnumero: 25/2019
Pohjakartta valmistunut: 28.6.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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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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§ 218
V 22.4.2020, Kunnan asukkaan aloitteet 1.7.-31.12.2019

HEL 2019-008624 T 00 00 03

HEL 2019-011347, HEL 2018-007438, HEL 2019-008623, HEL 2019-009465

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan asukkaan aloitteet ja niiden joh-
dosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloitteet 1.7.-31.12. 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kunnan asukkaan aloitteita kirjattiin 1.7. - 31.12.2019 välisenä aikana 
yhteensä neljä kappaletta. 

Saapuneet aloitteet ja niiden johdosta annetut vastaukset ovat liitteenä.

Aloitteista kolme koskee kaupunkiympäristön toimialaa ja yksi sosiaali- 
ja terveystoimialaa. Aloitteiden tekijöille on vastattu apulaispormestarin 
kirjeellä. Aloitteista on pyydetty vastausta varten tarvittaessa toimialan 
lausunto.

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla 
yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa 
koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloit-
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teita kunnan palvelua koskevassa asiassa. Aloitteen tekijälle on ilmoi-
tettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvien kunnan asukkaan aloittei-
den lisäksi palautejärjestelmään saapuu myös muita aloitteita ja palaut-
teita, jotka ohjataan toimialojen vastattavaksi. 

Hallintosäännön 26 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee 
esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginval-
tuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan jäsenen tai palvelun-
käyttäjän aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 

Käsiteltäessä hallintosäännön 26 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja kunnan jä-
senen aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloit-
teiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sal-
lita.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloitteet 1.7.-31.12. 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 219
V 22.4.2020, Nuorten aloitteet 1.7. - 31.12.2019

HEL 2019-008663 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 
1.7.−31.12.2019.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Koonti nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista
2 Nuorisoneuvoston lausunto 20.3.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13−17-vuotiaiden teke-
miä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Hallintosään-
nön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupun-
ginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa nuorten aloitteet, niiden joh-
dosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisoneuvoston lausunto.

Aloitteita käsiteltäessä sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäis-
ten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun otta-
matta sallita.

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumis-
ta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kau-
pungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Kun kau-
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punginvaltuustossa käsitellään nuorten aloitteita, on kolmella nuoriso-
neuvoston valitsemalla jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa 
hallintosäännön 29 luvun 7 §:n nojalla.

Nuoret ovat tehneet vuoden 2019 aikana yhteensä 67 aloitetta, joista 
55 käsiteltiin jo 6.11.2019 kaupunginvaltuustossa. 1.7.−31.12.2019 vä-
lisenä aikana on tullut yhteensä 12 aloitetta. Ne jakaantuvat kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan (4), kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (4), 
kaupunkiympäristön toimialan (3) ja kaupunginkanslian (1) toimintaan. 
Aloitteiden otsikot ilmenevät liitteenä 1 olevan koosteen kansilehdeltä. 
Koonti sisältää sekä aloitteet että pormestarin tai apulaispormestarien 
vastaukset liitteineen.

Nuorisoneuvosto on 20.3.2020 antamassaan lausunnossa todennut, 
että nuorisoneuvoston edustajien puheenvuorot valtuustossa on usein 
käytetty nuorten aloitekanavan epäkohtien käsittelyyn, mutta aloiteka-
nava on viime vuosina kehittynyt. Vastausaika aloitteisiin on lyhentynyt 
huomattavasti ja vastaukset ovat kattavampia, konkreettisia ja parem-
min perusteltuja. Ne eivät tyrmää nuoren tekemää aloitetta ja niissä on 
esitetty vaihtoehtoisia ratkaisuja asian hoitamiseksi. Aloitteita on syys-
kaudella tullut vähemmän alkuvuoteen verrattuna, mutta nuorten aloi-
tekanavan markkinointia tullaan lisäämään. Lausunto on kokonaisuu-
dessaan liitteenä 2.

Nuorten aloitejärjestelmän uudistaminen on jo aloitettu kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan nuorisopalvelujen ja kaupunginkanslian osallisuus- 
ja neuvontayksikön yhteistyönä. Tavoitteena on koko kaupungin yhtei-
nen nykyteknologialla toteutettu digitaalinen nuorten palvelu. Palvelu-
muotoilu toteutetaan sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmas-
ta. Uudistettu palvelu säästää resursseja, antaa nuorille nykyaikaisen 
digitaalisen mahdollisuuden vaikuttaa sekä antaa paremmat mahdolli-
suudet aloitteiden analyysiin ja raportointiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Koonti nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista
2 Nuorisoneuvoston lausunto 20.3.2020

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 220
Kaupunginvaltuuston 11.3.2020, 83 § tekemän päätöksen täytän-
töönpano

HEL 2019-009685 T 10 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 11.3.2020, 83 § te-
kemä päätös, lisätilojen vuokraaminen Ressun peruskoulun ja Ressun 
lukion käyttöön (Ruoholahdenkatu 23) saadaan panna täytäntöön 
mahdollisesta valituksesta huolimatta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston päätöksessä 11.3.2020, 83 § valtuusto päättää 
vuokrata 23.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman mukaiset, osoitteessa 
Ruoholahdenkatu 23 sijaitsevat tilat Ressun peruskoulun ja Ressun lu-
kion lisätiloiksi siten, että vuokratilojen enimmäislaajuus on 5 890 htm² 
ja enimmäishinta on arvonlisäverottomana 24 600 000 euroa 15 vuo-
den vuokra-ajalle laskettuna. 

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen 
kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa 
ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta 
hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai 
valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

Vuokrasopimuksen solmiminen sinänsä tekee valituksen hyödyttömäk-
si, koska yksityisoikeudellista oikeustoimea ei voida purkaa, jos sopi-
muksessa ei ole purkavaa ehtoa, vaikka hallintotuomioistuin kumoaisi 
kaupunginvaltuuston päätöksen. Purkavan ehdon lisääminen neuvotel-
tuun vuokrasopimukseen ole mahdollista eikä se todennäköisesti olisi 
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ollut mahdollista neuvotteluiden aikanakaan. Vaikka päätöksen täytän-
töönpano tekisi valituksen hyödyttömäksi, on oikeuskirjallisuudessa 
katsottu, että päätös voidaan panna täytäntöön, jos erittäin painavat 
syyt tätä vaativat ja täytäntöönpanon edut katsotaan haittoja suurem-
miksi (Harjula, Heikki – Prättälä, Kari: Kuntalaki–Tausta ja tulkinnat, s. 
959. Helsinki 2015).

Vuokrasopimuksen solmimisen lykkääntyminen mahdollisen muutok-
senhakuprosessi viemän ajan ajaksi aiheuttaa merkittävää haittaa.

Ressun peruskoulun ja Ressun lukion nykyiset tilat ovat käyneet oppi-
lasmäärän kasvun vuoksi ahtaiksi. Lisärakentaminen nykyisten raken-
nusten tonteille ei ole mahdollista. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
on esittänyt Ressun peruskoululle enintään 277 oppilaan pysyvän lisäti-
latarpeen ja Ressun lukiolle enintään 220 oppilaan pysyvän lisätilatar-
peen. 

Ruohonlahdenkatu 23:n tilat tarvitaan käyttöön elokuussa 2020 kun 
koulut kesälomien jälkeen alkavat. Jotta tämä aikataulu on mahdollinen 
tulee hankkeen käynnistyä viimeistään maaliskuun 2020 aikana. Tilojen 
käyttöönoton myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämisel-
le ja tuo merkittäviä lisäkustannuksia. 

Kaiken kaikkiaan hankkeen viivästyminen mahdollisen muutoksenha-
kuprosessin vuoksi aiheuttaisi niin merkittävää haittaa, että erittäin pai-
navista syistä on perusteltua, että kaupunginvaltuuston päätös pan-
naan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 11.03.2020 § 83

HEL 2019-009685 T 10 01 02

Päätös
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Kaupunginvaltuusto päätti vuokrata liitteenä 1 olevan 23.1.2020 päivä-
tyn hankesuunnitelman mukaiset tilat Ressun peruskoulun ja Ressun 
lukion lisätiloiksi siten, että vuokratilojen enimmäislaajuus on 5 890 
htm² ja enimmäishinta on arvonlisäverottomana 24 600 000 euroa 15 
vuoden vuokra-ajalle laskettuna.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 121

HEL 2019-009685 T 10 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata liitteenä 1 olevan 23.1.2020 päi-
vätyn hankesuunnitelman mukaiset tilat Ressun peruskoulun ja Ressun 
lukion lisätiloiksi siten, että vuokratilojen enimmäislaajuus on 5 890 
htm² ja enimmäishinta on arvonlisäverottomana 24 600 000 euroa 15 
vuoden vuokra-ajalle laskettuna.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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§ 221
Kruunuvuoren asemakaavan muutoksen nro 12330 määrääminen 
osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (Laajasalo, Kruunuvuoren-
ranta)

HEL 2011-004059 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi asemakaavan muutoksen nro 12330 tule-
maan voimaan Koirasaarentien ja sen eteläpuolisten alueiden osalta lii-
tekartan 1 mukaisesti.

Käsittely

Teknisenä korjauksena liite 1 päivitettiin siten, että voimaan määrättävä 
alue käy selkeämmin ilmi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutos nro 12330 josta ilmenee voimaan saatettava 
alue

2 Asemakaava muutos nro 12330 asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2

Laajasalo-Degerö Seura ry Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
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Helsingin luonnonsuojeluyh-
distys ry

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2

Korkein hallinto-oikeus Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto on 13.6.2018, 334 § hyväksynyt 49. kaupungino-
san (Laajasalo, Kruunuvuorenranta, Kruunuvuori) korttelien 49316–
49326 sekä lähivirkistys-, vesi-, luonnonsuojelu-, katu-, puisto- ja vene-
satama-alueiden asemakaavan ja 49. kaupunginosan (Laajasalo, 
Kruunuvuorenranta) korttelin 49277 sekä lähivirkistys-, erityis-, katu- ja 
liikennealueiden asemakaavan muutosehdotuksen 3.11.2015 päivätyn 
ja 19.4.2016 muutetun piirustuksen numero 12330 mukaisena.

Laajasalo–Degerö Seura ry ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry ovat 
hakeneet valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta koskien Helsin-
gin hallinto-oikeuden 8.3.2019 antamaa päätöstä 19/0149/5, jolla hallin-
to-oikeus kumosi yhdistysten kyseistä asemakaavaa koskevat valituk-
set. Hallinto-oikeudessa käsitellyt valitukset olivat pääosin saman sisäl-
töiset kuin millä muutoksenhakijat ovat hakeneet valituslupaa korkeim-
malta hallinto-oikeudelta.

Helsingin kaupungilta on pyydetty valituslupahakemuksista ja valituk-
sista vastaselitystä 20.3.2020 mennessä. 

Esittelijän perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 201 §:n mukaan kunnanhalli-
tus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan 
voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, 
johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava-
päätös viivytyksettä tiedoksi valittajalle ja muutoksenhakuviranomaisel-
le. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpa-
non.

Laajasalo–Degerö Seura ry perustelee valitustaan sillä, että:
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 kaavaehdotuksessa ei toteudu 50/50% suhde kerrostaloalueiden ja 
pientaloalueiden välillä

 Kruunuvuorenlammen valuma-alue ei tule suojelluksi
 esitetyt rakennuskorkeudet eivät toteuta maisemallisia vaatimuksia 
 asemakaavoituksen pitää perustua tosiasioihin.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry katsoo valituksessaan, että kaa-
vamuutos ei perustu riittäviin luontoselvityksiin. Riittämättömästi selvi-
tettyjä ovat yhdistyksen mielestä korttelien 49316 ja 49317 vaikutukset 
Kruunuvuorenlammen suojelualueen luonnontilaan, Aaltokoron mereen 
laskeutuva kalliorinne, lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat Kruu-
nuvuoren kahdessa rauniohuvilassa ja muualla kaava-alueen luonno-
nympäristössä sekä ulkoilu- ja huoltotie Kruunvuorenlammen eteläpuo-
lella.

Helsingin kaupungin käsityksen mukaan valitukset eivät kohdistu voi-
maan saatettavaan osaan kaavasta. 

Kaavamuutos on perusteltua saattaa voimaan Koirasaarentien ja sen 
eteläpuolisten alueiden osalta. Voimaan kuulutettavaan alueeseen kuu-
luvat:

 Koirasaarentien, Horisontin, Baneerikujan, Kruunausviitan, Kruunu-
laiturikujan, Haakoninlahdenlaiturin ja Wirma –katualueet

 Kruunulaiturin torialue
 korttelit 49322-49326 ja 493277
 Baneeripuisto
 Haakoninlahden ja sen viereiset vesialueet
 Haakoninlahden ja Kruunuvuorenrannän läntinen venelaituripaikka 

(LV-1).

Lisäksi Koirasaarentien varressa oleva aukiotila, jolle on osoitettu 
muuntamoa ja sähkönsyöttöasemaa varten varattu alueen osa (el-m) 
sekä osittain sen viereistä puistoaluetta, on mukana lainvoimaiseksi 
kuulutettavassa alueessa. Sähkönsyöttöaseman alueen osaa ollaan tu-
levan Hopealaakson asemakaavamuutoksen yhteydessä kääntämässä 
enemmän kadun suuntaiseksi, jolloin se istuu paremmin kallioiseen 
maisemaan. 

Asemakaavan määrääminen osittain voimaan ennen sen lainvoimai-
suutta on keino nopeuttaa tarpeellisia rakennushankkeita silloin, kun 
osittaisella täytäntöönpanolla ei ole vaikutusta valituksen ratkaisemi-
seen. Kaavan osittaista voimaansaattamista esitetyiltä osin pidetään 
tärkeänä Kruunusillat-raitiotien rakentamismahdollisuuksien varmista-
miseksi. Kruunusillat-raitiotie luo toimivan ja nopean joukkoliikenneyh-
teyden osittain jo rakentuneen ja parhaillaan rakentuvalle Kruunuvuo-
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renrannan asuinalueelle. Kruunusillat raitiotien tavoiteaikataulu käyt-
töönotolle on vuonna 2026.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutos nro 12330 josta ilmenee voimaan saatettava 
alue

2 Asemakaava muutos nro 12330 asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2

Laajasalo-Degerö Seura ry Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2

Helsingin luonnonsuojeluyh-
distys ry

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2

Korkein hallinto-oikeus Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 13.06.2018 § 182
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HEL 2011-004059 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunu-
vuorenranta) kortteleiden 49316–49326, lähivirkistys-, vesi-, luonnon-
suojelu-, katu-, puisto- ja venesatama-alueiden asemakaavaehdotuk-
sen ja korttelin 49277, lähivirkistys-, erityis-, katu- ja liikennealueiden 
alueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (muodostuvat uu-
det korttelit 49316–49326) 3.11.2015 päivätyn ja 26.4.2016 muutetun 
piirustuksen  numero 12330 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta 
ilmenevin perustein. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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§ 222
Tontin varaaminen Englantilaisen koulun säätiö sr:lle kouluhank-
keen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Haaga, tontit 
29026/9 ja 29026/10)

HEL 2020-000603 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi tontit 29026/9 ja 29026/10 Englantilaisen kou-
lun säätiö sr:lle (y-tunnus 1048676-1) perustettavan yhtiön lukuun kou-
luhankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten seuraavin 
ehdoin:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen alue. Alueen pinta-ala on noin 
8 482 m².

 Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.
 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 mukaisia va-

rausehtoja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta ja varausaluekartta
2 Erityiset ja yleiset varausehdot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Tiivistelmä

Englantilaisen koulun säätiö sr:lle (jatkossa myös säätiö) perustettavan 
yhtiön lukuun esitetään varattavaksi alue osittain yksityisellä rahoituk-
sella toteutettavaksi suunnitellun koulurakennuksen toteutusedellytys-
ten jatkoselvittämistä varten.

Esittelijän perustelut

Asian taustaa ja kaupunginvaltuuston aiempi päätös

Kaupunginvaltuusto on 17.1.2018, 7 § oikeuttanut kaupunkiympäristön 
toimialan toteuttamaan kiinteistön vaihdon Englantilaisen koulun kans-
sa siten, että Helsingin kaupunki luovuttaa Englantilaisen koulun sää-
tiölle 12 834 m²:n suuruisen tontin ja sillä olevan kokonaisalaltaan 9 064 
m²:n suuruisen rakennuksen liittymineen osoitteesta Vanha viertotie 23, 
00350 Helsinki. Englantilaisen koulun säätiö luovuttaa Helsingin kau-
pungille 2 048 m²:n suuruisen tontin ja sillä olevan kokonaisalaltaan 
4 326 m²:n suuruisen rakennuksen liittymineen osoitteesta Mäntytie 14, 
00270 Helsinki. Englantilaisen koulun säätiö suorittaa kaupungille väli-
rahaa 10 miljoonaa euroa, jonka kaupunki oli varautunut lainaamaan 
säätiölle.

Päätöksen perustelujen mukaan Englantilaisen koulun säätiö on etsinyt 
koululle uusia tiloja. Koulun oppilasmäärät ovat kasvaneet ja tilat Män-
tytiellä ovat käyneet ahtaiksi ja huonokuntoisiksi. Säätiön tarkoituksena 
on saada yhteiset tilat koko koululle: ala- ja yläkoululle, lukiolle ja esi-
koululle. Koulun nykyisen rakennuksen peruskorjaus tulisi suunnitel-
mien mukaan kalliimmaksi kuin uuden rakentaminen. Lisärakentamista 
varten tontilla ei ole rakennusoikeutta tarpeeksi koulun tilatarpeisiin.

Vanha viertotie 23 oli päätöksentekohetkellä vuokrattu Metropolia Am-
mattikorkeakoulu Oy:lle. Metropolia on siirtänyt Vanhan viertotien toi-
minnat uudelle Myllypuroon vuonna 2019 valmistuneelle kampukselle. 
Kaupungilla ei ollut tiedossa omaa käyttöä rakennukselle Metropolian 
muuton jälkeen ja näin ollen estettä kohteen myymiselle Englantilaisen 
koulun säätiölle ei ollut.

Tämänhetkinen tilanne

Kaupunginvaltuuston kiinteistöjen vaihtoa koskevan päätöksen jälkeen 
on kaupunki teettänyt Englantilaisen koulun säätiön pyynnöstä Vanha 
viertotie 23:n koulurakennuksessa tarkempia kuntotutkimuksia. Tutki-
mustulosten perusteella säätiö arvioi, että Vanha viertotie 23:n koulura-
kennus edellyttäisi arvioitua laajempia korjauksia jo varhaisemmassa 
vaiheessa, kuin mihin alkuperäisessä vaihdossa oli varauduttu. Tämä 
aiheuttaisi säätiölle olennaisesti korkeammat investointikustannukset ja 
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rahoitustarpeen, kuin mitä kiinteistöjen vaihtopäätöksen yhteydessä oli 
arvioitu. 

Englantilaisen koulun kannalta koulun pitkän aikavälin tilatarpeen rat-
kaisemiseksi vuonna 1995 valmistunut Vanha viertotie 23:n koulura-
kennus olisi ollut tarkoituksenmukaista peruskorjata laajasti etupainot-
teisesti, mikä käytännössä olisi tarkoittanut uudisrakentamiseen verrat-
tavia kustannuksia. Laajempien korjaustarpeiden vuoksi säätiö arvioi, 
että kiinteistöjen vaihto kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti ei 
ole koulun kannalta toteutuskelpoinen. Kasvaneesta kustannustasosta 
johtuen kaupunki ja säätiö ovat tämän jälkeen selvittäneet vaihtoehtoi-
sia tapoja järjestää koululle korvaavat tilat.

Vanha viertotie 23:n koulurakennus on tällä hetkellä tyhjillään. Kaupun-
gin tarkoituksena on saneerata koulurakennus käytettäväksi muiden 
koulujen lisä- ja väistötilana. Haagan peruskoulun yläaste muuttaa ra-
kennukseen elokuusta 2020 alkaen. Vuosina 2022–2023 rakennus pal-
velee Haagan peruskoulun yläasteen tilojen lisäksi myös Gymnasiet 
Lärkanin perusparannuksen väistötilana.

Yksityisten opetuksen järjestäjien valtionrahoitus ja koululainajärjestelmä

Perusopetuslain (628/1998) 2 luvun 4 §:n mukaisesti kunta voi järjestää 
laissa tarkoitetut palvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa taikka 
hankkia ne laissa tarkoitetulta muulta perusopetuksen järjestäjältä. 
Helsingissä perusopetusta ja varhaiskasvatusta järjestää kaupungin li-
säksi kaupungin sopimuskouluina yhteensä 14 yksityistä opetuksen jär-
jestäjää. Kyseiset opetuksen järjestäjät ovat perusopetuslain 7 §:ssä 
tarkoitettuja rekisteröityjä yhdistyksiä tai säätiöitä, jotka eivät toiminnal-
laan tavoittele voittoa. Kyseisten toimijoiden osuus perusopetuksen jär-
jestämisessä on noin 12 %.

Perusopetusta ja varhaiskasvatusta järjestävien yhdistysten ja säätiöi-
den tulot muodostuvat olennaisin osin valtion maksamista valtiono-
suuksista sekä lukio-opetuksen osalta oppilaskorvauksista. Koska val-
tionosuudet maksetaan kunnille, on kunnille säädetty velvollisuus mak-
saa kotikuntakorvausta kaikista 6–15 vuotiaasta kunnan asukkaista, 
jotka käyvät muuta kuin kunnan ylläpitämää koulua. Valtiokonttori mak-
saa peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmään sisältyvät kuntien kor-
vaukset suoraan yksityisille opetuksen järjestäjille ja tämä osuus vä-
hennetään kunnalle maksettavasta valtionosuudesta.

Sopimuskoulujen saama valtionrahoitus perustuu keskimääräisiin las-
kennallisiin kustannuksiin kunnissa. Valtionosuus on tarkoitettu katta-
maan välittömät opetuksesta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien 
osan kiinteistön ylläpitoon liittyvistä kustannuksista. Valtionosuudessa 
huomioidaan kiinteistöjen ylläpitokustannusten lisäksi pienet korjaus-
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hankkeet. Valtionosuudet eivät kata perustamishankkeiden pääoma-
kustannuksia. Kaupungilta koulut ovat voineet hakea avustusta vain ku-
raattori- ja psykologipalveluihin sekä maanvuokriin. Yksityiset opetuk-
sen järjestäjät voivat saada vain hyvin rajatusti lainarahoitusta pankeil-
ta, koska niitä ylläpitävien yhdistysten ja säätiöiden olennaisin osin val-
tionrahoitukseen perustuva tulopohja ei riitä suurten lainanlyhennysten 
hoitoon. 

Kaupunginvaltuusto on 14.9.2011, 153 § päättänyt yksityisten peruso-
petusta antavien koulujen sopimusten uudistamisesta 1.8.2011 lukien 
ja kaupunki on tämän jälkeen tehnyt päätöksen mukaiset sopimukset 
kunkin sopimuskoulun kanssa. Englantilainen koulu ei ole varsinainen 
sopimuskoulu. Kaupungilla on koulun ylläpitäjän kanssa varsinaisesta 
koulusopimuksesta poikkeava yhteistyösopimus englanninkielisen ope-
tuksen edistämiseksi. Koulusopimuksen mukaisesti koulun tulee kui-
tenkin hakea perusparannuksiin ja uudisrakentamiseen tarvittavaa lai-
naa ensisijaisesti kaupungilta.

Perusopetuslain 4 §:n mukaisesti kunta on velvollinen järjestämään sen 
alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvol-
lisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Mikäli edellä mai-
nittu yksityinen opetuksen järjestäjä lopettaisi toimintansa, on kaupun-
gin vastuulla järjestää opetus koulun helsinkiläisille oppilaille. 

Koska yksityisten opetuksen järjestäjien ei ole mahdollista saada pank-
kilainaa merkittävissä määrin ja valtionrahoitus kattaa vain pienet kor-
jaushankkeet, on kaupunki varannut sen sopimuskouluina toimiville yk-
sityisille opetuksen järjestäjille vuosittain määrärahan koulurakennusten 
peruskorjausten lainoittamiseen. Korjaushankkeilta edellytetään hyväk-
syttävää tarveselvitystä. Käytännössä lähtökohtana on, että korjaus-
hankkeet pohjautuvat koulurakennuksen pitkän tähtäimen korjaus-
suunnitelmaan.

Koululainajärjestelmän puitteissa myönnettyjen lainojen lainaehtojen 
mukaisesti koululainoja ei ole edellytetty lyhennettävän kaupungille niin 
kauan kuin koulurakennukset säilyvät koulukäytössä. Lainojen vakuuk-
siksi on edellytetty kiinnityksiä koulukiinteistöön tai sen vuokraoikeu-
teen. Koululainajärjestelmän puitteissa toteutettujen hankkeiden mitta-
kaava on ollut suhteellisen pieni, vuosina 2016–2019 myönnetyt lainat 
ovat olleet keskimäärin 2,1 milj. euron suuruisia. 

Koulujen itse toteuttamissa rakennushankkeissa erityispiirteenä on 
hankkeiden arvonlisäverokäsittely. Poiketen kaupungin omista hank-
keista, yksityisten opetuksen järjestäjien kouluinvestointeihin sisältyvä 
arvonlisävero ei kuulu arvonlisäverolain 130 §:ssä tarkoitetun kuntia 
koskevan arvonlisäveron palautusjärjestelmän piiriin. Koska opetuksen 
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järjestäminen ei ole arvonlisäveron alaista, investoinnin sisältämä arvo-
lisävero ei ole koulujen ylläpitäjille myöskään vähennyskelpoista, minkä 
vuoksi kouluinvestointeihin sisältyvät arvonlisäverot jäävät yksityisten 
opetuksen järjestäjien lopulliseksi kustannukseksi.

Englantilaisen koulun tarvitsemien uusien tilojen järjestämistä vaikeut-
taa edellä kuvattu rakenteellinen ongelma yksityiskoulujen valtionrahoi-
tuksessa. Peruskorjausten rahoituksen tavoin valtionrahoitus ei kata 
uudishankkeiden pääomakustannuksia, eikä valtio nykyisin myönnä in-
vestointiavustuksia myöskään uudishankkeille. Rakennushankkeen 
edellyttämän rahoitustarpeen voidaan voimassa olevan kaavan ja mui-
den lähtötietojen perusteella arvioida olevan n. 40 miljoonaa euroa (alv. 
0). Hankkeen toteutuminen edellyttää, että kaupunki osallistuu hank-
keen rahoittamiseen olennaisilta osin.

Suunniteltu järjestely ja sen rahoitus

Haagaan, osoitteeseen Eliel Saarisen tie 41–45 tonttien 29026/9 ja 
29026/10 alueelle on tarkoitus rakentaa Englantilaiselle koululle uudis-
rakennus. Rakennus tulee perustettavan kiinteistöosakeyhtiön omis-
tukseen. Kiinteistöosakeyhtiön osakkaiksi tulevat Helsingin kaupunki ja 
Englantilaisen koulun säätiö sr.

Uutta koulurakennusta varten sovittava tarkempi perustettavan kiinteis-
töosakeyhtiön hallintamalli on tarkoitus tuoda päätöksentekoon kevään 
2020 aikana. Hallintamallin suunnittelussa tavoitteena on, että toteutet-
tavissa kohteissa osakkeenomistajat yhdessä jatkossa huolehtivat 
hankkeen toteutuksesta sekä elinkaaren aikana koulurakennuksen hy-
västä ylläpidosta ja omistaja-arvon säilymisestä sekä toteuttaa inves-
tointi siten, että siihen liittyvät arvonlisäverot voidaan kaupungin mui-
den kouluhankkeiden tavoin saada palautuksena takaisin, ilman että ne 
jäävät investoinnin lopulliseksi kustannukseksi. Edelleen hallintamallin 
tavoitteena on, että opetuksen järjestäjän valtionrahoitukseen sisältyvä 
kiinteistönhuoltoon tarkoitettu rahoitus voidaan jatkossakin käyttää kou-
lurakennuksen ylläpitoon.

Perustettavan kiinteistöosakeyhtiön rahoitus tullaan huomioimaan tule-
van talousarvioesityksen valmistelussa.

Osana kokonaisjärjestelyä on edelleen tarkoitus, että kaupunki ostaa 
säätiön omistaman Mäntytien kiinteistön. Kiinteistön kauppahinnassa 
huomioidaan tonttiin sisältyvä maksamaton kauppahinnan osuus. 
Saamillaan myyntituloilla säätiö osallistuu Eliel Saarisen tien investoin-
tiin muun muassa opetusta varten tarvittavan irtaimiston hankinnan 
osalta.

Hakija ja suunnitteluvaraushakemus
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Englantilainen koulu (The English School) on Englantilaisen koulun 
säätiön ylläpitämä oppilaitos, johon kuuluvat kaksivuotinen esikoulu, 
perusopetuksen luokat 1–9 ja lukio. Koulu toimii Helsingissä, ja sen 
päätoimipaikka on osoitteessa Mäntytie 14 ja sivutoimipaikka on osoit-
teessa Valimotie 17–19. Englantilaisen koulun erityinen koulutustehtä-
vä on englannin ja suomen kieliin ja kielialueiden kulttuureihin painottu-
va opetus. Koulun opetuskielet ovat englanti ja suomi. Koululla on Hel-
singin kaupungin kanssa voimassa oleva yhteistyösopimus. Koulussa 
opiskelee tällä hetkellä 730 oppilasta (100 esiopetuksessa, 450 luokilla 
1–9 ja 180 lukiossa). 

Englantilaisen koulun säätiön hallitus pyytää 10.1.2020 päivätyllä ha-
kemuksella suunnitteluvarausta tonteille 29026-9 ja 29026-10 koulura-
kennuksen suunnittelua varten. Uuden koulun tiloja suunnitellaan 
830 oppilaalle esiopetuksesta lukioon. Suunnitteilla olevan rakennusp-
rojektin tarkempi toteutusmuoto suunnitellaan yhteistyössä Helsingin 
kaupungin kanssa.

Hakemus on oheismateriaalissa. 

Asemakaava ja tonttitiedot

Varattava alue muodostuu tonteista 29026/9 ja 29026/10. Alueen pinta-
ala on yhteensä noin (5 134 m² + 3 348 m²) 8 482 m². Tonttien välissä 
on noin 4 m leveä kaistale, joka kuuluu viereiseen kaupungin omista-
maan tonttiin 29026/8, jolla toimii Riistavuoren palvelukeskus.

Alueella on voimassa asemakaava nro 11938, joka on hyväksytty kau-
punginvaltuustossa 9.5.2012, 110 § ja se on tullut voimaan 5.4.2013. 
Tontit on asemakaavassa osoitettu asuin-, liike- ja julkisten palvelutilo-
jen korttelialueeksi (AKYS). Tonttien rakennusoikeus on yhteensä 
9 100 k-m².

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on osoitettu kantakaupunki (C2) 
alueeksi. Välittömästi tonttien kaakkoispuolelle Eliel Saarisen tielle on 
rakenteilla pikaraitiotie Raide-Jokeri.

Vuokrausperiaatteet

Alueelle ei tässä vaiheessa määritellä erityisiä vuokrausperiaatteita ku-
ten vuokra-aikaa tai vuokran perusteena olevaa yksikköhintaa. Vuokra-
aika tullaan määrittelemään myöhemmin ottaen huomioon rakennuk-
sen elinkaari sekä alueen asemakaava- ja liikennesuunnitelmat. Vuok-
ra tullaan määrittelemään päätösajankohdan mukaisten yleisesti yksi-
tyiskoulujen vuokrauksissa käytettyjen vuokrausperusteiden mukaises-
ti.  
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Kaupunkistrategian toteutuminen hankkeessa

Korkeatasoinen koulutus on kansainvälisille osaajille tärkeä syy valita 
Helsinki asuinpaikakseen. Kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti 
kaupungin tavoitteena on englanninkielisen koulutuksen ja varhaiskas-
vatuksen paikkamäärän kaksinkertaistaminen. Englantilaisen koulun 
investoinnin toteutumisen kannalta kaupungin osallistuminen hankkee-
seen on edellä mainituista syistä välttämätöntä.

Toimivalta

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta ja varausaluekartta
2 Erityiset ja yleiset varausehdot

Oheismateriaali

1 Hakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
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§ 223
Selvityksen antaminen apulaisoikeuskanslerille koskien Stadin 
asuntojen asukasvalintamenettelystä tehtyä kantelua

HEL 2019-013384 T 03 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus antoi apulaisoikeuskanslerille seuraavan selvityksen: 

Helsingin kaupunki toteaa, että asiassa ei ole tullut ilmi seikkoja, jotka 
osoittaisivat tai antaisivat aihetta epäillä, että kantelijaa olisi syrjitty 
asukasvalinnassa tai että lain edellyttämiä menettelytapoja tai Helsin-
gin kaupungin hallinnossa yleisesti noudatettuja käytäntöjä olisi rikottu. 
Kantelijan vuokra-asuntohakemusta on käsitelty asukasvalintaa sääte-
levän lainsäädännön, kaupunginhallituksen vahvistamien asukasvalin-
taperusteiden sekä hallintolain mukaisesti.

Asian taustaa

Kantelija on oikeuskanslerinvirastoon tekemässään kantelussa arvos-
tellut Stadin asuntojen menettelyä vuokra-asukasvalinnoissa. Kanteli-
jan mukaan hän ja hänen entinen puolisonsa ovat olleet asuntohake-
mustensa suhteen yhdenvertaisessa asemassa. Stadin asunnot on 
asukasvalinnassaan asettanut kantelijan puolison perusteettomasti 
etusijalle. Kantelija epäilee, että häntä on syrjitty kansalaisuutensa ja 
mahdollisesti sukupuolensa takia.

Asukasvalintakriteerit

Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen kysyntä ylittää moninkertaisesti 
niiden tarjonnan. Yhdenvertaisessa asemassa olevia vuokra-
asunnonhakijoita on usein huomattavasti enemmän kuin vapaita asun-
toja, mistä johtuen kriteerien täyttymisestä huolimatta kaikille ei voida 
heti tarjota asuntoa ja vuokra-asunnon odotusaika voi joidenkin hakijoi-
den kohdalla muodostua pitkäksi.

Helsingin kaupungin asukasvalintamenettely on viranomaistoimintaa, 
jossa on aina otettava huomioon perustuslain, hallintolain ja yhdenver-
taisuuslain säännösten edellyttämä yhdenvertaisuus. Yhdenvertai-
suusperiaate edellyttää, että päätöksenteko tapahtuu ennalta määritel-
tyjen ja tasapuolisesti sovellettavien perusteiden mukaisesti. Ketään ei 
saa perusteettomasti asettaa eriarvoiseen asemaan. Lisäksi Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) asukasvalintaoppassa koroste-
taan, että henkilöön liittyvän syyn perusteella erilainen tai epäsuotui-
sampi kohtelu monipuolisen asukasrakenteen saavuttamiseksi ei ole 
oikeutettua.
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Asukasvalinnoillaan kuntien tulee julkisen vallan käyttäjinä edistää pe-
rustuslain 19 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla jokaisen oikeutta 
asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Eräitä erityisla-
eissa säädettyjä ryhmiä lukuun ottamatta lainsäädännössä ei kuiten-
kaan ole turvattu kenellekään ehdotonta oikeutta saada julkisen vallan 
järjestämää asuntoa.

Asukasvalintoja tehtäessä on noudatetaan valinnan perusteita koske-
vaa normistoa. Yleisesti haettavana olevien, Helsingin kaupungin omis-
tuksessa olevien valtion tukemien vuokra-asuntojen asukasvalintaa 
säätelee arava- ja korkotukilainsäädäntö. Säännösten mukaan asukas-
valinnan tavoitteena on, että vuokra-asunnot osoitetaan niitä eniten tar-
vitseville ruokakunnille siten, että samalla pyritään vuokratalon moni-
puoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuina-
lueeseen.

Asukkaaksi valitsemisen perusteina on pidettävä hakijaruokakunnan 
asunnontarvetta, varallisuutta ja tuloja. Etusijalle on aina kuitenkin ase-
tettava asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnon tarpeessa ole-
vat vähävaraisimmat ja pienituloisimmat ruokakunnat.

Helsingin kaupunki on tehnyt omia kaupungin vuokra-asuntojen asu-
kasvalintoja koskevia omistajapoliittisia linjauksia. Kaupunginhallituk-
sen 8.3.2010, § 283 vahvistamien, vuokra-asuntojen välityksessä nou-
datettavien periaatteiden mukaan asunnontarvetta arvioitaessa apuna 
käytetään kiireellisyysluokitusta, jonka mukaan hakijat jaetaan kolmeen 
ryhmään: erittäin kiireellisessä asunnontarpeessa, kiireellisessä asun-
nontarpeessa tai asunnontarpeessa oleviin.

Yhdenvertainen kohtelu kantelijan kohdalla

Hallintolain 6 § sisältää yhdenvertaisuusperiaatteen, jonka mukaan vi-
ranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti. Lisäksi 
viranomaistoiminnassa on huomioitava yhdenvertaisuuslain 8 §:n mu-
kainen syrjintäkielto.

Helsingin kaupungin omistuksessa olevien, valtion tukemien vuokra-
asuntojen asukasvalintaa säätelee arava- ja korkotukilainsäädäntö. 
Asukasvalinnoissa noudatetaan kaikkea asukasvalinnan perusteita ja 
hallintotoimintaa koskevaa sääntelyä. Päätöksenteko tapahtuu ennalta 
määriteltyjen, yleisesti hyväksyttävien ja tasapuolisesti sovellettavien 
perusteiden mukaisesti. Kaikki asukasvalintaan lainsäädännön mukaan 
vaikuttavat seikat otetaan huomioon päätöksenteossa. 

Kantelijan asuntohakemus on tullut vireille sähköiseen asuntohakemus-
järjestelmän 4.3.2019 kello 20.23. Hakemukseen kantelija on merkinnyt 
muuttouhkapäiväksi 30.4.2019. Muuttouhkapäivä on se päivä, jolloin 
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hakijaa uhkaa asunnottomuus. Kantelijan hakemus on hakemuksen vi-
reille tullessa luokiteltu erittäin kiireelliseksi.

Asuntohakemusjärjestelmän lokitietojen mukaan kantelija on muuttanut 
muuttouhkapäivää kaksi kertaa hakemuksen vireilläolo aikana. Alun 
perin muuttouhka on ollut 30.4.2019, sitten 10.7.2019 ja sen jälkeen 
1.9.2019. Asunnottomuuden kantelija on merkinnyt hakemukselle 
9.1.2020 takautuvasti alkamaan 1.5.2019 alkaen. Ennen sitä muut-
touhkapäivää oli siirretty edellä mainitusti kaksi kertaa eteenpäin, joten 
asiassa on jäänyt epäselväksi mikä kantelijan todellinen asunnotto-
muuden uhkapäivä on ollut. 

Kantelijan entisen puolison osalta todettakoon, että hänen asuntoha-
kemuksensa on tullut vireille sähköiseen järjestelmän 1.3.2019 kello 
12.51. Muuttouhkapäiväksi hakemukseen oli merkitty 30.4.2019. Ha-
kemus on luokiteltu erittäin kiireelliseksi. Hakemusta vastaava asunto 
on vapautunut pian tämän jälkeen ja sitä on tarjottu 4.3.2019. Valinta 
on tehty samana päivänä eli 4.3.2019 kello 12.01.

Kantelijalla ei ole ollut entisen puolison asukasvalintahetkellä vireillä 
hakemusta, joten hänen asunnontarvettaan ei ole voitu arvioida valinta-
tilanteessa. Toisin kuin kantelija on esittänyt, häntä ei ole asukasvalin-
noissa kohdeltu epäyhdenvertaisesti suhteessa entiseen puolisoonsa, 
koska heidän hakemuksensa eivät ole olleet vireillä samaan aikaan. 
Mikäli kantelijan hakemus olisi ollut asunnon vapautumishetkellä vireillä 
ja mikäli hakemukset olisivat olleet alue- ja muilta toiveiltaan identtiset, 
olisi myös kantelijan hakemus ollut mukana valinnoissa. Vapautuvia 
asuntoja tarjotaan ja välitetään sitä mukaa, kun niitä vapautuu.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan asuntopalvelut on 
selvittänyt asiaa kantelun johdosta. Kuten edellä kuvattiin, kantelijaa ei 
ole asukasvalinnoissa kohdeltu epäyhdenvertaisesti suhteessa hänen 
entiseen puolisoonsa. Selvityksessä ei ole tullut ilmi seikkoja, jotka an-
taisivat aihetta epäillä, että kantelijaa olisi tämän jälkeenkään asukas-
valinnoissa kohdeltu epäyhdenvertaisesti tai syrjivästi. Asukasvalin-
noissa on noudatettu kaikkea soveltuvaa lainsäädäntöä ja kaupungin 
ohjeistusta kiireellisyysluokituksesta. Hakemusten suurestä määrästä 
ja vireillä oleviin hakemuksiin hakijoiden toimesta tehtävistä muutoksis-
ta johtuen vireillä olevien asuntohakemusten rekisteri muuttuu koko 
ajan. Valinnat tehdään aina sillä hetkellä voimassa olevien hakemusten 
perusteella noudattaen edellä mainittuja asukasvalintakriteerejä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 6 k.)
2 Selvityspyyntö 18.12.2019
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikeuskanslerinvirasto Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Apulaisoikeuskansleri on 18.12.2019 päivätyllä kirjeellä pyytänyt Hel-
singin kaupungilta selvitystä oikeuskanslerinvirastoon saapuneen kan-
telun johdosta. Selvityspyyntö on liitteenä 2. Selvityspyynnön liitteet 
ovat liitteenä 3.

Selvityksessä on erityisesti pyydetty kiinnittämään huomiota kantelussa 
esitettyihin väitteisiin epäyhdenvertaisesta kohtelussa asukasvalinnas-
sa.

Selvitystä pyydetään 24.2.2020. Määräaikaa on Helsingin kaupungin 
pyynnöstä pidennetty 7.4.2020 saakka.

Selvitys on valmisteltu yhdessä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden 
kanssa. Asiassa on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Pää-
tösehdotus on lausunnon mukainen. Lausunto on liitteenä 4. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 6 k.)
2 Selvityspyyntö 18.12.2019
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikeuskanslerinvirasto Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
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Liite 4
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§ 224
Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle ruotsinkielisen varhais-
kasvatuksen järjestämistä koskevasta kantelusta

HEL 2020-001546 T 03 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus antoi eduskunnan oikeusasiamiehelle seuraavan 
lausunnon:

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehty kantelu

Kantelija viittaa kaupungin 11.12.2019 julkaisemaan tiedotteeseen, 
jonka mukaan noin puolelle ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen ha-
keutuvista perheistä tarjotaan varhaiskasvatuspaikkaa suomenkielises-
tä varhaiskasvatuksesta tammikuusta 2020 alkaen. Kaupungin ratkaisu 
on perustunut henkilöstön saatavuuteen liittyvään ongelmaan. 

Kantelija katsoo, että asia on oikeudellisesti ongelmallinen. Kantelijan 
mukaan kunta ei voi järjestää palveluitaan lainvastaisesti ja osoittaa 
ruotsinkielisiä lapsia suomenkieliseen varhaiskasvatukseen, sillä kau-
pungin menettely loukkaa lasten kielellisiä oikeuksia. Kantelija katsoo, 
että Helsingin kaupungilla on varhaiskasvatuslain perusteella ollut neljä 
kuukautta aikaa suunnitella se, miten kaupunki järjestää ruotsinkielisille 
lapsille haetut lakisääteiset varhaiskasvatuspalvelut. Kantelija katsoo, 
että kaupunki olisi voinut järjestää varhaiskasvatuspalveluita myös os-
topalveluna.

Kantelijan mukaan ylimmät laillisuusvalvojat ovat aikaisemmissa
ratkaisuissaan katsoneet, että viranomaisen tulee järjestää lakisäätei-
set palvelut, eikä palveluiden tarjoamatta jättämisen asianmukaisena 
perusteena ole pidetty vajetta henkilöstöresursseissa. Kantelija kannat-
taa Helsingin kaupungin ongelman ratkaisemiseksi perustamaa työ-
ryhmää, mutta katsoo, että asiassa olisi tullut toimia ennakoivasti. 

Kantelija on pyytänyt eduskunnan oikeusasiamiestä arvioimaan kau-
pungin menettelyn lainmukaisuuden asiassa.

Sovellettavat säädökset

Perustuslain 17 §:n mukaan Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruot-
si. Julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen 
väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten 
perusteiden mukaan. Perustuslain 122 §:n mukaan hallintoa järjestet-
täessä tulee pyrkiä yhteensopiviin aluejaotuksiin, joissa turvataan suo-
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men- ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet saada palveluja omalla 
kielellään samanlaisten perusteiden mukaan.

Kielilain 35 §:n mukaan julkisen vallan on perustuslain mukaisesti huo-
lehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja 
yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan. Hallin-
toa järjestettäessä tulee pyrkiä yhteensopiviin aluejaotuksiin, joissa tur-
vataan suomen- ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet saada palve-
luja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan.

Yliopistolain 12 §:n mukaan Åbo Akademi, Svenska Handelshögskolan, 
Helsingin yliopisto, Taideyliopisto ja Aalto-yliopisto vastaavat siitä, että 
ruotsin kieltä taitavia henkilöitä koulutetaan riittävä määrä maan tarpei-
siin.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 4 §:n mukaan varhaiskasvatusta suun-
niteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on en-
sisijaisesti huomioitava lapsen etu.

Varhaiskasvatuslain 5 §:n mukaan kunnan on järjestettävä varhaiskas-
vatuslaissa säädettyä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin 
toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Varhaiskasvatuslain 7 §:n 1 momentin mukaan kunnan on varhaiskas-
vatusta järjestäessään toimittava yhteistyössä opetuksesta, liikunnasta 
ja kulttuurista, lastensuojelusta ja muusta sosiaalihuollosta, neuvola-
toiminnasta ja muusta terveydenhuollosta vastaavien sekä muiden tar-
vittavien tahojen kanssa.

Varhaiskasvatuslain 8 §:n 1 momentin mukaan kunnan on huolehditta-
va siitä, että lapsi voi saada varhaiskasvatusta lapsen äidinkielenä ole-
valla suomen tai ruotsin kielellä tai saamen kielellä. 2 momentin mu-
kaan kaksikielisessä kunnassa ja kaksikielisiä tai sekä suomen- ja 
ruotsinkielisiä kuntia käsittävässä kuntayhtymässä varhaiskasvatus jär-
jestetään kunnan tai kuntayhtymän molemmilla kielillä siten, että palve-
lunkäyttäjä saa varhaiskasvatusta valitsemallaan kielellään, joko suo-
meksi tai ruotsiksi.

Varhaiskasvatuslain 17 §:n mukaan lapsen vanhemman tai muun huol-
tajan, joka haluaa lapselle 12 §:n mukaisen kunnan järjestämän var-
haiskasvatuspaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään nel-
jä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Mikäli varhaiskasvatuk-
sen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista, koulutuksesta tai muutosta 
toiseen kuntaan työn tai opintojen takia eikä tarpeen alkamisajankohta 
ole ennakoitavissa, varhaiskasvatuspaikkaa on haettava niin pian kuin 
mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvit-
see paikan. Varhaiskasvatus on järjestettävä 1 ja 2 momentissa tarkoi-
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tetun ajan kuluttua viimeistään siitä päivästä lukien, kun lapsi tarvitsee 
paikan. Varhaiskasvatusta on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä 
lapsen vanhemman tai muun huoltajan toivomassa muodossa. Mikäli 
varhaiskasvatuksessa olevan lapsen varhaiskasvatuksen tarve enna-
koimattomasti laajentuu 12 §:n 2 tai 3 momentissa säädetyllä tavalla, 
kunnan on kuitenkin järjestettävä laajentuneen tarpeen mukainen var-
haiskasvatuspaikka välittömästi saatuaan tiedon tarpeen muutoksesta.

Varhaiskasvatuslain kuudennessa luvussa (25−33 §) säädetään var-
haiskasvatuksen henkilöstöstä (muun muassa varhaiskasvatuksen 
opettaja, sosionomi, lastenhoitaja, erityisopettaja ja päiväkodinjohtaja) 
ja kelpoisuusvaatimuksista. 26 §:n mukaan kelpoisuusvaatimuksena 
varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen 
kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin amma-
tillisia valmiuksia antavat opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella, tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla. 
28 §:n mukaan kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen lastenhoi-
tajan tehtävään on kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin si-
sältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuk-
sen ja opetuksen tutkinnon osilla. 33 §:n mukaan jos varhaiskasvatuk-
sessa toimivan henkilöstön tehtävään ei saada henkilöä, jolla on sää-
detty kelpoisuus, tehtävään voidaan ottaa enintään vuoden ajaksi ker-
rallaan henkilö, jolla suoritettujen opintojen perusteella on riittävät edel-
lytykset ja tehtävän edellyttämä taito tehtävän hoitamiseen.

Osallistumisaste ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen

Helsingin kaupunki on omilla päätöksillään pyrkinyt lisäämään varhais-
kasvatukseen osallistumista, mikä on samalla lisännyt henkilöstön tar-
vetta ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Helsingissä varhaiskas-
vatus on ollut maksutonta 5-vuotiaille vuodesta 2018 lähtien.

Osallistumisaste ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa (ruotsinkieliset 
päiväkodit) on 1−6-vuotiaiden lasten osalta noussut 8,5 prosenttiyksik-
köä 64,1 prosentista vuonna 2015 72,6 prosenttiin vuonna 2019. Ruot-
sinkielisessä varhaiskasvatuksessa 1−6-vuotiaiden lasten määrä on 
samassa ajassa noussut 270 lapsella. Vuonna 2015 lasten lukumäärä 
oli 1 708 ja vuonna 2019 1 978.

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa alle 3-vuotiaiden lasten suh-
teellinen osuus on 13,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin suomenkieli-
sessä varhaiskasvatuksessa, mikä vaikuttaa tarvittavaan henkilöstön 
määrään. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa alle 3-vuotiaiden 
lasten osuus on 56,9 prosenttia ja suomenkielisessä varhaiskasvatuk-
sessa 43,1 prosenttia.
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Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen avoimet tehtävät

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen avoinna olevia tehtäviä on hakenut 
0−2 henkilöä ilmoitusta kohden. Useimmat hakijoista ovat jo olleet kau-
pungin palveluksessa. Ensimmäisellä rekrytointiajanjaksolla 
24.2.−9.3.2020 ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen haki yhteensä 13 
uutta henkilöä, jotka eivät ole Helsingin kaupungin ruotsinkielisen var-
haiskasvatuksen palveluksessa. Kuudella näistä on tehtävän edellyt-
tämä kelpoisuus.

Henkilöstön vaihtuvuus vuoden 2019 aikana on lastenhoitajien osalta 
ollut 8,2 prosenttia (10 henkilöä). Kaikki kymmenen ovat irtisanoutuneet 
kaupungin palveluksesta. Samalla ajanjaksolla varhaiskasvatuksen 
opettajien vaihtuvuus on ollut 4,6 prosenttia (7 henkilöä), joista 3,3 pro-
senttia (5 henkilöä) on irtisanoutunut kaupungin palveluksesta.

Tammikuussa 2020 lastenhoitajien vakansseista 38 prosenttia (83 
kappaletta) oli avoinna tai niitä hoitivat henkilöt, joilla ei ole tehtävän 
edellyttämää kelpoisuutta. Varhaiskasvatuksen opettajien vakansseista 
32 prosenttia (53 kappaletta) oli avoinna tai niitä hoitivat henkilöt, joilla 
ei ole tehtävän edellyttämää kelpoisuutta. Tehtäviä hoitavat määräai-
kaiset työntekijät henkilöstöpalveluyhtiö Seuren kautta.

Kevään 2020 aikana ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa laitetaan 
avoimeksi lähes 100 varhaiskasvatuksen opettajan ja lastenhoitajan 
vakanssia, joista noin 40 on opettajavakansseja.

Henkilöstön saatavuuteen vaikuttavia tekijöitä

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuteen on vai-
kuttanut muun muassa se, ettei ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen 
opettajien koulutuspaikkoja ole 1990-luvulta lähtien ollut riittävästi. 
Ruotsinkielisiä varhaiskasvatuksen opettajia on aiemmin koulutettu ai-
noastaan Åbo Akademissa Pietarsaaressa (nykyisin Vaasassa), josta 
heitä ei ole juurikaan hakeutunut töihin kasvavaan Helsinkiin.

Helsingin yliopistossa on vuonna 2011 aloitettu ruotsinkielisten var-
haiskasvatuksen opettajien koulutus, mikä on erittäin hyvä asia, mutta 
koulutuksen aloituspaikkamäärä on ainoastaan 30. Helsingin kaupunki 
olisi valmis palkkaamaan kaikki sieltä valmistuvat opettajat, mutta esi-
merkiksi keväällä 2020 ainoastaan kymmenen opiskelijan on tarkoitus 
suorittaa alan tutkinto. Helsingin kaupunki on lähettänyt opetus- ja kult-
tuuriministeriölle asiasta useita kirjeitä ja pyyntöjä.

Pääkaupunkiseudulla yrkesinstitutet Prakticum on ainoa ruotsinkielinen 
ammattioppilaitos, jossa järjestetään ruotsinkielistä lähihoitajakoulutus-
ta. Ruotsinkielistä lastenohjaajakoulutusta tulee lisätä, sillä tällä hetkel-
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lä Helsingin kaupungin ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa lähes 
40 prosenttia lastenhoitajista ei ole kelpoisia tehtävään.

Ruotsinkielistä lastenohjaajakoulutusta olisi siten hyvä lisätä pääkau-
punkiseudulla. Olisi suotavaa, jos Prakticumille myönnettäisiin lupa jär-
jestää ruotsinkielistä lastenohjaajakoulutusta. Varhaiskasvatuksen nä-
kökulmasta lähihoitajan koulutus ei ole riittävän vetovoimainen alalle.

Helsingin kaupunki järjestää oppisopimuksella lastenohjaajakoulutusta 
Kristliga Folkhögskolan i Nykarlebyn kanssa. Vuoden 2020 aikana 19 
opiskelijaa valmistuu lastenohjaajaksi.

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen vetovoimaisuuden lisäämiseksi 
palkataan vuosittain kymmenen 16−17-vuotiasta kesäharjoittelijaa tu-
tustumaan ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen päiväkoteihin. Päiväko-
deissa on PRAO-oppilaita sekä harjoittelijoita Helsingin yliopistosta, yr-
keshögskolan Arcadasta ja yrkesinstitutet Prakticumista. Lisäksi ope-
tus- ja kulttuuriministeriön kanssa on käyty keskusteluja varhaiskasva-
tuksen opettajien monimuotoisuuskoulutuksesta. Kaupunki on lähettä-
nyt opetus- ja kulttuuriministeriölle kirjeen liittyen uusien opetuspaikko-
jen lisäämiseen.

Varhaiskasvatusalan vetovoimaisuuden parantamiseksi olisi suotavaa 
tarkastella myös varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkoja, sillä var-
haiskasvatuksen opettajien, lastenhoitajien ja erityisavustajien palkat 
ovat alle OECD-maiden keskiarvon. Helsingin kaupunki on edistänyt 
varhaiskasvatuksen työtehtäviin hakeutumista korottamalla varhaiskas-
vatuksen opettajien palkkoja ensin 175 eurolla ja myöhemmin 46 eurol-
la sekä lastenhoitajien palkkoja 25 eurolla. Päiväkodinjohtajien palkkoja 
on myös korotettu ja luotu uusi palkkarakenne. 

Uusille opettajille myönnetään kannustuspalkkioita (1 000 euroa) ja 
löydä ammattilainen -palkkio (500 euroa). Helsingin kaupungilla on käy-
tössä myös tulospalkkio- ja kertapalkitsemisjärjestelmä. 

Palkankorotusten ja palkkioiden lisäksi kaupungin suomenkielisessä ja 
ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa on yhteistyössä henkilöstön 
kanssa valmisteltu toimenpideohjelma työolosuhteiden parantamiseksi.

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen koulutustuet

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa on myönnetty jatkokoulutus- ja 
koulutustukea. Oppisopimuskoulutus aloitettiin 1.12.2018 ei-kelpoisille 
lastenhoitajille ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Kaupunki tukee 
varhaiskasvatuksen opettajia, jotka haluavat opiskella varhaiskasva-
tuksen erityisopettajiksi. Kaupunki tukee myös työntekijöitä, jotka ha-
luavat kouluttautua joustavin opinnoin sosionomeiksi, joilla on opettajan 
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pätevyys. Hakuaika opintoihin päättyi 3.4.2019. Opinnot on järjestetty 
siten, että ne on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Maahanmuuttajille, joilla on vastaava ulkomainen tutkinto, järjestetään 
opintoja, jotka antavat pätevyyden toimia Suomessa (SIMHE – suppor-
ting immigrants in higher education in Finland).

Henkilöstöpalveluyhtiö Seurelta tilatut työvuorot

Seure on voittoa tavoittelematon henkilöstöpalveluyhtiö, joka välittää 
työvoimaa yhden päivän sijaisuuksista kuukausien mittaisiin työsuhtei-
siin.

Vuonna 2018 kaupungin ruotsinkielinen varhaiskasvatus tilasi Seurelta 
yli 16 vuorokautta kestäviä työvuoroja yhteensä 4 347 kappaletta, joista 
toteutui 4 214 työvuoroa (96,9 %). Vuonna 2019 Seurelta tilattiin yli 16 
vuorokautta kestäviä työvuoroja yhteensä 5 512 kappaletta, joista to-
teutui 5 215 (94,6 %). Alle 16 vuorokautta kestäviä työvuoroja tilattiin 
vuonna 2018 yhteensä 4 762, joista toteutui 3 241 (68,1 %). Vuonna 
2019 alle 16 vuorokautta kestäviä työvuoroja tilattiin yhteensä 6 301, 
joista toteutui 3 882 (61,6 %). Tarkemmat tiedot ovat liitteessä 3.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus lisää yhteistyötä Seuren kanssa ja 
palkkaa enemmän varahenkilöitä. Varahenkilöiden määrää on nostettu 
toimintakaudeksi 2019−2020 15:sta 20 henkilöön. Varahenkilöiden 
määrää tullaan yhä lisäämään, jotta sijaisten saatavuus paranisi vaki-
tuisen henkilöstön poissaolojen aikana.

Varhaiskasvatuksen rekrytointikampanjat

Varhaiskasvatuksen opettajien saamiseksi ruotsin- ja suomenkielisiin 
varhaiskasvatusyksiköihin on tehty monia markkinointiviestinnän toi-
menpiteitä.

Keväällä 2019 ja alkusyksyllä 2019 toteutettiin ”Astu maailman vaikut-
tavimpiin saappaisiin – Fyll stora skor” -kampanja. Siinä Helsingin kau-
pungin vetovoimaisuutta työnantajana tuotiin esiin printtimediassa 
(Helsingin Sanomat, HBL, Vasabladet, Metro-lehti, Opettaja-lehti), koh-
dennettuna sosiaalisen median markkinoinnilla yhteistyössä Alma Me-
dian kanssa sekä osallistumalla varhaiskasvatuksen messuihin Lah-
dessa ja Helsingissä sekä eri tapahtumiin maakunnissa. Alan opiskeli-
joita on tavattu tapahtumien yhteydessä. Kesällä tehtiin kohdennettua 
sosiaalisen median markkinointia ruotsinkielisille opiskelijoille, jotka 
viettivät välivuotta ja olisivat mahdollisesti olleet kiinnostuneita työsken-
telemään Helsingin kaupungin ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa.
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Marraskuussa 2019 aloitettiin uuden rekrytointikonseptin työstäminen 
yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen hallinnon ja päiväkotien henkilös-
tön kanssa. Joulukuun lopussa konsepti oli valmis ja sitä alettiin hyö-
dyntää välittömästi tammikuussa 2020. Alan tärkeimmillä messuilla 
Educassa lanseerattiin ”Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta – 
Kom med och skapa framtiden” -kampanja. Educa-messuilla toimialan 
messuosastolla lähes 1 700 henkilöä jätti arpalipukkeen ja 87 henkilöä 
jätti yhteystietonsa ja kertoi kiinnostuksensa tulla työskentelemään 
kaupungille. Näistä 52 oli kiinnostuneita työskentelemään nimenomaan 
varhaiskasvatuksessa.

Juuri ennen Educa-messuja tehtiin myös uudet nettisivut rekrytointiin 
(edurekry.hel.fi). Sivustolla vieraileville tullaan lähettämään uutiskirjettä 
heidän sitä toivoessaan. Sivustolla julkaistaan myös videoita, joissa 
henkilöstö kertoo omasta työstään ja Helsingin kaupungin vetovoimai-
suudesta työnantajana. Ennen Educa-messuja saatiin myös lisää työ-
suhdeasuntoja, ja niitä on pidetty voimakkaasti esillä kaikessa markki-
nointiviestinnässä. Ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen tulevat työn-
tekijät priorisoidaan työsuhdeasuntoja myönnettäessä.

Vuodelle 2020 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rekrytointi on tä-
hän mennessä sopinut osallistumisesta 24 rekrytointitapahtumaan eri 
puolelle Suomea. Osa tapahtumista on suunnattu ruotsinkieliseen var-
haiskasvatukseen. Jokaisella paikkakunnalla tehdään kohdennettua 
somemarkkinointia ennen rekrytointitapahtumaa ja tapahtuman jälkeen. 
Lisäksi keskitytään paikallismedian printtimainontaan ja paikallisradioita 
varten on tekeillä mainos.

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa on vuosina 2018−2020 tehty
seuraavia rekrytointitoimenpiteitä:

 Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen avoimista tehtävistä on ollut 
jatkuva haku helsinkirekry.fi-sivustolla.

 Syksystä 2018 lähtien, jolloin henkilöstötilanne oli haasteellinen, 
tehtiin ylimääräinen rekrytointikampanja, jota jaettiin koulutuksen 
järjestäjien rekrytointisivustoille, lehtiin ja sosiaaliseen mediaan (FB, 
Twitter, Instagram ja Linkedin).

 Varhaiskasvatusmessut järjestettiin 12.10.2018 Finlandia-talolla.
 Minirekrytointikampanja järjestettiin 2.11.2018 sosiaalisessa me-

diassa.
 Educa-messut järjestettiin 25.−26.1.2019.
 My Future Work – Arcada -rekrytointimessut järjestettiin 30.1.2019.
 Ensimmäinen suuri rekrytointikierros järjestettiin 10.3.−25.3.2019, 

jolloin lanseerattiin uusi rekrytointikampanja ”Fyll stora skor” yhteis-
työssä viestintätoimisto Ellun Kanojen kanssa.
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 Avoimista tehtävistä ilmoitettiin Hufvudstadsbladetissa ja Vasabla-
detissa, sosiaalisessa mediassa sekä koulutuksen järjestäjien rekry-
tointisivustoilla (Åbo Akademi, Helsingin yliopisto, Arcada ja Prak-
ticum).

 Rekrytointimatka Åbo Akademin Vaasan yksikköön tehtiin 
11.3.2019.

 Henkilöstöpalveluyhtiö Seuren kanssa järjestettiin 28.3.2019 pop-
up-rekrytointi Prakticumissa.

 Apulaispormestari järjesti 3.4.2019 rekrytointitilaisuuden kaupungin-
talolla Helsingin yliopistossa ja Arcadassa opiskeleville tuleville var-
haiskasvatuksen opettajille.

 Toinen suuri rekrytointikampanja järjestettiin 5.5.−20.5.2019 sa-
massa laajuudessa kuin ensimmäinen suuri rekrytointikampanja.

 Viime hetken rekrytointikampanja järjestettiin 5.6.2019 välivuotta pi-
täville ylioppilaille ja ”Fyll stora skor” -kampanja järjestettiin sosiaali-
sessa mediassa ja lehdissä.

 Valtakunnallisilla lastentarhanopettajapäivillä 21.−22.9.2019 Lah-
dessa järjestettiin rekrytointitilaisuus.

 Varhaiskasvatusmessut järjestettiin 4.10.2019 Finlandia-talossa.
 My Future Work -tapahtumassa 14.1.2020 järjestettiin rekrytointiti-

laisuus yrkeshögskolan Arcadassa.
 Educa-messuilla 24.−25.1.2020 järjestettiin rekrytointitilaisuus.
 Työtori-rekrytointilaisuus järjestettiin 11.2.2020 yrkesinstitutet Prak-

ticumissa.
 Åbo Akademin Vaasan yksikössä järjestettiin rekrytointitilaisuus 

11.−12.2.2020.

Lisätietoa rekrytointikampanjasta on liitteessä 4.

Task Force -ryhmä

Helsingin pormestari on kaupungin oman toiminnan ja koordinaation 
parantamiseksi perustanut kaupungille erillisen Task Force -ryhmän, 
joka ratkoo varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuteen liittyvää on-
gelmaa ja tiivistää yhteydenpitoa keskeisten kumppaneiden suuntaan. 
Helsingin Task Force aloitti työnsä joulukuussa 2019. Ryhmän puheen-
johtajana toimii kaupungin kansliapäällikkö.

Lopuksi

Niiden ruotsinkielisten perheiden lapsille, jotka vuodenvaihteessa 
2019−2020 aloittivat suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa, on tar-
jottu paikkaa ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa maalis-
huhtikuusta 2020 alkaen.
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Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulosten (6,1 / 7) perusteella perheet 
ovat erittäin tyytyväisiä ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen.

Helsingin kaupungilla on rahoituksen ja tilojen suhteen edellytykset to-
teuttaa ruotsinkielinen päivähoito tarvetta vastaavasti. Kelpoisuuden 
omaavaan henkilöstön puute aiheuttaa ongelmia edellä kuvatuista 
kaupungin toimenpiteistä huolimatta. Helsingin kaupunki on tehnyt 
henkilöstön saatavuusongelman ratkaisemiseksi kaikki kohtuudella 
harkittavissa olevat toimenpiteet.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunto- ja selvityspyyntö
2 Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen järjestämistä koskeva kantelu
3 Helsingfors småbarnspedagogik 11.12.2019 Seure
4 Vare ja Sves rekrytointikampanja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eduskunnan oikeusasiamiehen 
kanslia

Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Eduskunnan oikeusasiamies pyytää kaupungin selvitystä ruotsinkieli-
sen varhaiskasvatuksen järjestämisestä tehdyn kantelun johdosta. Oi-
keusasiamies toteaa selvityspyynnössään, että asiassa ei välttämättä 
ole kyse pelkästään yksittäisen kaupungin menettelystä vaan laajem-
masta asiakokonaisuudesta, jossa myös valtion toimenpiteillä voi olla 
vaikutusta. Oikeusasiamiehen tarkoitus on ensi vaiheessa saada koko-
naiskuva kaupungin tilanteesta ja toimenpiteistä sekä siitä, millaisia val-
tioon kohdistuvia odotuksia kaupungilla on asian ratkaisemiseksi. Oi-
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keusasiamiehen selvityspyyntö ja kantelu ovat kokonaisuudessaan esi-
tyksen liitteinä 1 ja 2.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut asiasta lausuntonsa kau-
punginhallitukselle 24.3.2020 § 73. Oikeusasiamiehelle annettava lau-
sunto on sen mukainen.

Lausunnon antamisen alkuperäinen määräaika on 3.4.2020, mutta sille 
on saatu lisäaikaa 17.4.2020 asti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 224
Utlåtande till riksdagens justitieombudsman om ett klagomål om 
anordnande av den svenska småbarnspedagogiken

HEL 2020-001546 T 03 01 02

Beslut

Stadsstyrelsen gav följande utlåtande till riksdagens justitieombuds-
man:

Klagomål hos riksdagens justitieombudsman

Klaganden hänvisar till stadens meddelande 11.12.2019 enligt vilket 
ungefär hälften av de familjer som ansöker om svensk småbarnspeda-
gogik erbjuds en plats inom den finska småbarnspedagogiken räknat 
från januari 2020. Stadens lösning har baserat sig på problem med till-
gången på personal.

Klaganden anser att saken är juridiskt problematisk. Enligt klaganden 
kan en kommun inte ordna sina tjänster lagstridigt och hänvisa svensk-
språkiga barn till den finska småbarnspedagogiken eftersom stadens 
tillvägagångssätt kränker barnens språkliga rättigheter. Klaganden an-
ser att Helsingfors stad enligt lagen om småbarnspedagogik har haft fy-
ra månader att planera hur staden ordnar de lagstadgade små-
barnspedagogiska tjänster om vilka familjerna ansökt för barnen. Kla-
ganden anser att staden skulle ha kunnat ordna småbarnspedagogiska 
tjänster också i form av köpta tjänster.

Enligt klaganden har de högre laglighetsövervakarna i sina tidigare av-
göranden ansett att en myndighet ska ordna den lagstadgade servicen 
och brister i tillgången på personal har inte ansetts som en vederbörlig 
motivering för att inte ordna servicen. Klaganden anser att det är bra att 
Helsingfors stad har tillsatt en arbetsgrupp för att lösa problemet men 
anser också att staden borde ha varit proaktiv i saken.

Klaganden har anhållit om riksdagens justitieombudsmans bedömning 
om huruvida stadens tillvägagångssätt i saken är lagenligt.

Tillämpade bestämmelser

Enligt 17 § i grundlagen är Finlands nationalspråk finska och svenska. 
Det allmänna ska tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga 
befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder. När 
förvaltningen organiseras ska enligt 122 § i grundlagen en indelning i 
sinsemellan förenliga områden eftersträvas så att den finsk- och 
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svenskspråkiga befolkningens möjligheter att erhålla tjänster på det 
egna språket tillgodoses enligt lika grunder.

Enligt 35 § i språklagen ska det allmänna i enlighet med grundlagen 
tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kultu-
rella och samhälleliga behov enligt lika grunder. När förvaltningen or-
ganiseras ska en indelning i sinsemellan förenliga områden eftersträ-
vas så att den finskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningens 
möjligheter att erhålla tjänster på det egna språket tillgodoses enligt li-
ka grunder.

Enligt 12 § i universitetslagen svarar Åbo Akademi, Svenska Handels-
högskolan, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Aalto-
universitetet för att ett tillräckligt antal personer med kunskaper i 
svenska utbildas för landets behov.

Enligt 4 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) ska man vid pla-
nering, anordnande och tillhandahållande av samt beslutsfattande om 
småbarnspedagogik i första hand se till barnets bästa.

Enligt 5 § i lagen om småbarnspedagogik ska kommunen ordna sådan 
småbarnspedagogik som det föreskrivs om i lagen om småbarnspeda-
gogik i den omfattning och i den form som behovet i kommunen förut-
sätter.

Enligt 7 § 1 mom. i lagen om småbarnspedagogik ska kommunen vid 
anordnandet av småbarnspedagogik samarbeta med de instanser som 
ansvarar för undervisning, idrott och kultur, barnskydd och annan soci-
alvård, rådgivningsverksamhet och övrig hälso- och sjukvård samt and-
ra behövliga aktörer.

Enligt 8 § 1 mom. i lagen om småbarnspedagogik ska kommunen se till 
att varje barn kan få småbarnspedagogik på sitt modersmål, finska, 
svenska eller samiska. Enligt 8 § 2 mom. i lagen om småbarnspedago-
gik ska småbarnspedagogik i tvåspråkiga kommuner och i samkom-
muner som omfattar tvåspråkiga eller både finsk- och svenskspråkiga 
kommuner ordnas på kommunens och samkommunens båda språk så 
att serviceanvändaren kan delta i småbarnspedagogisk verksamhet på 
det språk han eller hon väljer, antingen finska eller svenska.

Enligt 17 § i lagen om småbarnspedagogik ska de föräldrar eller andra 
vårdnadshavare som önskar en sådan plats inom småbarnspedagogi-
ken för barnet som kommunen ordnar enligt 12 § göra en ansökan om 
detta senast fyra månader innan barnet behöver platsen. Om behovet 
av småbarnspedagogik beror på sysselsättning, studier, utbildning eller 
flytt till en annan kommun på grund av arbete eller studier och det inte 
är möjligt att förutsäga när behovet uppstår, ska ansökan om en plats 
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inom småbarnspedagogiken göras så snart som möjligt, dock senast 
två veckor innan barnet behöver platsen. Kommunen är skyldig att ord-
na småbarnspedagogik inom den tid som avses i 1 och 2 mom. senast 
från och med den dag då barnet behöver platsen. Småbarnspedagogi-
ken ska om möjligt ordnas i den form barnets föräldrar eller andra 
vårdnadshavare önskar. Om behovet av småbarnspedagogik hos ett 
barn som deltar i småbarnspedagogik oförutsett blir mer omfattande på 
det sätt som anges i 12 § 2 eller 3 mom., ska kommunen dock omedel-
bart efter det att det ändrade behovet har kommit den till känna ordna 
en plats inom småbarnspedagogiken som fyller det utvidgade behovet.

I 6 kap. i lagen om småbarnspedagogik (25−33 §) stadgas det om per-
sonalen inom småbarnspedagogiken (bland annat lärare i små-
barnspedagogik, socionom, barnskötare, speciallärare och daghemsfö-
reståndare) och om behörighetsvillkoren. Enligt 26 § är behörighetsvill-
koren för uppgifter som lärare inom småbarnspedagogik minst peda-
gogie kandidatexamen som innehåller sådana studier som ger yrkes-
färdigheter för uppgifter inom småbarnspedagogik och om vilka närma-
re bestämmelser får utfärdas genom förordning av statsrådet eller som 
har kompletterats med sådana studier. Enligt 28 § är behörighetsvillko-
ren för uppgiften som barnskötare inom småbarnspedagogik grundex-
amen i pedagogisk verksamhet och handledning, en lämplig grundex-
amen inom hälsovård och det sociala området eller någon annan mot-
svarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med 
tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av 
barn. Enligt 33 § får det, om det inte står att finna någon att anställa 
som har den behörighet för respektive uppgift enligt 26–32 §, för högst 
ett år i sänder anställas en person som på basis av genomförda studier 
har tillräckliga förutsättningar och den skicklighet som krävs för att skö-
ta uppgiften.

Deltagandegraden inom den svenska småbarnspedagogiken

Helsingfors stad har genom sina egna beslut strävat att öka deltagan-
det i småbarnspedagogiken, vilket samtidigt har ökat personalbehovet 
inom den svenska småbarnspedagogiken. I Helsingfors har små-
barnspedagogiken varit avgiftsfri för 5-åringar sedan 2018.

Deltagandegraden inom den svenska småbarnspedagogiken (svenska 
daghem) har ökat i fråga om 1–6-åringar med 8,5 procentenheter från 
64,1 procent år 2015 till 72,6 procent år 2019. Antalet 1–6-åringar inom 
den svenska småbarnspedagogiken har ökat med 270 under samma 
tidsperiod. År 2015 var antalet barn 1 708 och år 2019 uppgick antalet 
till 1 978.
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Inom den svenska småbarnspedagogiken är den relativa andelen barn 
under 3 år 13,8 procentenheter större än inom den finska småbarnspe-
dagogiken, vilket påverkar det behövliga antalet anställda. Andelen 
barn under 3 år är 56,9 procent inom den svenska småbarnspedagogi-
ken och 43,1 procent inom den finska småbarnspedagogiken.

Lediga anställningar inom den svenska småbarnspedagogiken

Lediga anställningar inom den svenska småbarnspedagogiken har 
sökts av 0−2 personer per annons. De flesta av sökandena har redan 
varit i stadens tjänst. Under den första rekryteringsperioden 
24.2−9.3.2020 sökte sammanlagt 13 nya personer, vilka inte tidigare 
har arbetat inom Helsingfors stads svenska småbarnspedagogik, an-
ställning inom den svenska småbarnspedagogiken. Sex av dessa har 
den behörighet som uppgifterna kräver.

Personalens omsättning under år 2019 har i fråga om barnskötare varit 
8,2 procent (10 personer). Alla tio har sagt upp sig från stadens tjänst. 
Under samma tidsperiod har personalomsättningen i fråga om lärare 
inom småbarnspedagogik varit 4,6 procent (7 personer), av vilka 3,3 
procent (5 personer) har sagt upp sig från stadens tjänst.

I januari 2020 var 38 procent (83 anställningar) av anställningarna för 
barnskötare lediga eller sköttes av personer som inte hade den behö-
righet som uppgifterna förutsätter. Av anställningarna för lärare inom 
småbarnspedagogik var 32 procent (53 anställningar) lediga eller sköt-
tes av personer som inte hade den behörighet som uppgifterna förut-
sätter. Uppgifterna sköts av anställda på viss tid som anställts genom 
bemanningsföretaget Seure.

Under våren 2020 ledigförklaras inom den svenska småbarnspedago-
giken nästan 100 anställningar för lärare inom småbarnspedagogik och 
barnskötare, av vilka ca 40 är läraranställningar.

Faktorer som påverkar tillgången på personal

Tillgången på personal inom den svenska småbarnspedagogiken har 
påverkats av bl.a. att det inte har funnits tillräckligt med utbildningsplat-
ser för lärare inom den svenska småbarnspedagogiken sedan 1990-
talet. Lärare inom svensk småbarnspedagogik har tidigare utbildats 
endast vid Åbo Akademi i Jakobstad(nu i Vasa) och nästan inga av 
dessa har sökt sig till det växande Helsingfors för arbete.

Vid Helsingfors universitet har år 2011 inletts utbildning av lärare inom 
svensk småbarnspedagogik, vilket är mycket bra, men antalet nybör-
jarplatser i utbildningen är bara 30. Helsingfors stad är beredd att an-
ställa alla de lärare som utexamineras från utbildningen, men till exem-
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pel våren 2020 har bara tio studerande för avsikt att avlägga examen 
inom branschen. Helsingfors stad har skickat flera skrivelser och begä-
ran i saken till undervisnings- och kulturministeriet.

I huvudstadsregionen är yrkesinstitutet Prakticum den enda svenska 
yrkesläroanstalten som ordnar närvårdarutbildning på svenska. Utbild-
ningen av barnledare på svenska måste ökas eftersom nästan 40 pro-
cent av barnskötarna inom Helsingfors stads svenska småbarnspeda-
gogik inte är behöriga i nuläget.

Det skulle alltså vara bra att öka den svenska barnskötarutbildningen i 
huvudstadsregionen. Det skulle vara önskvärt att Prakticum beviljas 
tillstånd att ordna barnledarutbildning på svenska. Ur småbarnspeda-
gogikens perspektiv är närvårdarutbildningen inte tillräckligt lockande 
för branschen.

Helsingfors stad ordnar barnledarutbildning med läroavtal i samarbete 
med Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby. År 2020 kommer 19 stude-
rande att bli färdiga barnskötare.

I syfte att öka den svenska småbarnspedagogikens attraktivitet anställs 
årligen tio 16−17-åringar som sommarpraktikanter som får bekanta sig 
med daghemmen med svensk småbarnspedagogik. På daghemmen 
finns praoelever och praktikanter från Helsingfors universitet, yrkes-
högskolan Arcada och yrkesinstitutet Prakticum. Dessutom har under-
handlingar förts med undervisnings- och kulturministeriet om flerforms-
utbildning av lärare inom småbarnspedagogik. Staden har skickat en 
skrivelse till undervisnings- och kulturministeriet om ökning av antalet 
nya utbildningsplatser.

För förbättring av den småbarnspedagogiska branschens attraktivitet 
skulle det vara önskvärt att granska även lönerna för den småbarnspe-
dagogiska personalen eftersom lönerna för lärare inom småbarnspe-
dagogik, barnskötare och specialbiträden underskrider genomsnittet för 
OECD-länderna. Helsingfors stad har främjat ansökningen till arbets-
uppgifterna inom småbarnspedagogik genom att höja lönerna för lärar-
na inom småbarnspedagogik först med 175 euro och senare med 46 
euro samt lönerna för barnskötare med 25 euro. Lönerna för lärare in-
om småbarnspedagogik har också höjts och en ny lönestruktur har ta-
gits fram.

Nya lärare beviljas motivationsbelöningar (1 000 euro) och Löydä am-
mattilainen (Hitta en proffs)-belöningar (500 euro). Helsingfors stad ut-
nyttjar dessutom ett system med resultatpremier och engångsbelö-
ningar.
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Förutom lönehöjningar och belöningar har man inom stadens finska 
och svenska småbarnspedagogik i samråd med personalen berett ett 
åtgärdsprogram i syfte att förbättra arbetsförhållandena.

Understöd för utbildning i svensk småbarnspedagogik

Inom den svenska småbarnspedagogiken har understöd för fortsatta 
studier och utbildning beviljats. Läroavtalsutbildningen inleddes 
1.12.2018 för icke-behöriga barnskötare inom den svenska små-
barnspedagogiken. Staden stöder de lärare inom småbarnspedagogik 
som vill studera till speciallärare inom småbarnspedagogik. Staden 
stöder även de anställda som vill utbilda sig till socionomer med lärar-
behörighet genom flexibla studier. Ansökningstiden för studierna gick ut 
3.4.2019. Studierna har ordnats så att det är möjligt att avlägga dem 
vid sidan om arbetet.

För invandrare som har en motsvarande utländsk examen ordnas det 
studier som ger behörighet att utöva yrket i Finland (SIMHE – suppor-
ting immigrants in higher education in Finland).

Arbetsskift beställda hos bemanningsföretaget Seure

Seure är ett icke-vinstdrivande bemanningsföretag som förmedlar ar-
betstagare till jobb från endagsvikariat till flera månader långa anställ-
ningar.

År 2018 beställde den svenska småbarnspedagogiken sammanlagt 
4 347 arbetsperioder som var längre än 16 dygn hos Seure. Av dessa 
förverkligades 4 214 (96,9 %). År 2019 beställdes hos Seure samman-
lagt 5 512 arbetsperioder som var längre än 16 dygn och 5 215 
(94,6 %) av dessa förverkligades. År 2018 beställdes sammanlagt 4 
762 arbetsperioder som var kortare än 16 dygn, och 3 241 (68,1 %) av 
dessa förverkligades. År 2019 beställdes sammanlagt 6 301 arbetspe-
rioder som var kortare än 16 dygn. Av dessa förverkligades 3 882 
(61,6 %). Mer detaljerade uppgifter finns i bilaga 3.

Den svenska småbarnspedagogiken ökar samarbetet med Seure och 
anställer fler reservpersoner. Antalet reservpersoner har höjts från 15 
till 20 för verksamhetsperioden 2019−2020. Antalet reservpersoner 
kommer att höjas ytterligare för att förbättra tillgången på vikarier under 
de fastanställdas frånvaro.

Småbarnspedagogikens rekryteringskampanjer

I syfte att få fler lärare inom småbarnspedagogik till de svenska och 
finska enheterna för småbarnspedagogik har många marknadskom-
munikationsåtgärder vidtagits.
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Våren 2019 och förhösten 2019 genomfördes kampanjen ”Astu maail-
man vaikuttavimpiin saappaisiin – Fyll stora skor”. I kampanjen lyftes 
Helsingfors stads attraktivitet som arbetsgivare fram i de tryckta medi-
erna (Helsingin Sanomat, HBL, Vasabladet, Metro-tidningen, Opettaja-
tidskriften), riktat med marknadsföring på de sociala medierna i samar-
bete med Alma Media och genom deltagande i mässor för små-
barnspedagogik i Lahtis och Helsingfors och i olika evenemang i land-
skapen. Studerande inom branschen har träffats i samband med eve-
nemangen. På sommaren genomfördes marknadsföring i de sociala 
medierna riktad till svenskspråkiga studerande som höll ett sabbatsår 
och som eventuellt var intresserade av att arbeta inom Helsingfors 
stads svenska småbarnspedagogik.

I november 2019 inleddes bearbetningen av ett nytt rekryteringskon-
cept tillsammans med fostrans- och utbildningsförvaltningen och dag-
hemspersonalen. I slutet av december var konceptet färdigt och det 
började tillämpas omedelbart i januari 2020. På den viktigaste mässan 
inom branschen, Educa, lanserades kampanjen ”Tule mukaan kasvat-
tamaan tulevaisuutta – Kom med och skapa framtiden”. På sektorns 
mässavdelning på Educa-mässan lämnade nästan 1 700 personer in 
en lottsedel och 87 personer gav sina kontaktuppgifter och berättade 
om sitt intresse att jobba hos staden. Av dessa var 52 intresserade av 
att jobba just inom småbarnspedagogiken.

Precis före Educa-mässan blev också nya webbsidor för rekrytering 
färdiga (edyrekry.hel.fi). Besökarna på sidan kommer att få nyhetsbrev 
om de så önskar. På webbplatsen publiceras också videor i vilka per-
sonalen berättar om sitt arbete och Helsingfors stads attraktivitet som 
arbetsgivare. Före Educa-mässan fick man också tillgång till flera tjäns-
tebostäder och de har kraftigt framhävts i all marknadskommunikation. 
Kommande anställda inom den svenska småbarnspedagogiken priori-
teras när tjänstebostäder beviljas.

Fostrans- och utbildningssektorns rekrytering har hittills kommit över-
ens om att delta i 24 rekryteringsevenemang i olika delar av Finland år 
2020. En del av evenemangen har riktats till den svenska småbarns-
fostran. På varje ort genomförs riktad marknadsföring i de sociala me-
dierna både före och efter rekryteringsevenemanget. Dessutom kon-
centrerar man sig på tryckt marknadsföring i de lokala medierna och en 
reklam för lokalradio är under arbete.

Inom den svenska småbarnspedagogiken har man åren 2018−2020 
genomfört följande rekryteringsåtgärder:

 För de lediga anställningarna inom den svenska småbarnspedago-
giken finns en kontinuerlig ansökan på webbsidan helsinkirekry.fi.
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 Hösten 2018, då personalsituationen var utmanande, ordnades en 
extra rekryteringskampanj som delades på utbildningsanordnarnas 
rekryteringssidor, i tidningar och i de sociala medierna (FB, Twitter, 
Instagram och Linkedin).

 En mässa inom småbarnspedagogik ordnades 12.10.2018 på Fin-
landiahuset.

 En minirekryteringskampanj ordnades 2.11.2018 i de sociala me-
dierna.

 Educa-mässan ordnades 25−26.1 2019.
 Rekryteringsmässan My Future Work – Arcada ordnades 

30.1.2019.
 Den första stora rekryteringsrundan ordnades 10.3−25.3.2019 då 

en ny rekryteringskampanj ”Fyll stora skor” lanserades i samarbete 
med kommunikationsbyrån Ellun Kanat.

 Lediga anställningar annonserades i Hufvudstadsbladet och Vasab-
ladet, i de sociala medierna och på utbildningsanordnarnas rekryte-
ringssidor (Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Arcada och Prak-
ticum).

 En rekryteringsresa till Åbo Akademis enhet i Vasa gjordes 
11.3.2019.

 Tillsammans med bemanningsföretaget Seure ordnades 28.3.2019 
ett popup-rekryteringsevenemang i Prakticum.

 Biträdande borgmästaren ordnade 3.4.2019 ett rekryteringsevene-
mang på stadshuset för blivande lärare inom småbarnspedagogik 
som studerar vid Helsingfors universitet eller Arcada

 En annan stor rekryteringskampanj ordnades 5.5−20.5.2019 i sam-
ma omfattning som den första stora rekryteringskampanjen.

 En sista minutens rekryteringskampanj ordnades 5.6.2019 för stu-
denter som höll ett sabbatsår och kampanjen ”Fyll stora skor” ord-
nades i de sociala medierna och i tidningar.

 På de riksomfattande barnträdgårdslärardagarna i Lahtis 
21−22.9.2019 ordnades ett rekryteringsevenemang.

 En mässa inom småbarnspedagogik ordnades 4.10.2019 på Fin-
landiahuset.

 På evenemanget My Future Work 14.1.2020 på yrkeshögskolan 
Arcada ordnades ett rekryteringsevenemang.

 På Educa-mässan 24−25.1.2020 ordnades ett rekryteringsevene-
mang.

 Rekryteringsevenemanget Arbetstorg ordnades 11.2.2020 på yrke-
sinstitutet Prakticum.

 På Åbo Akademis enhet i Vasa ordnades ett rekryteringsevene-
mang 11−12.2.2020. 
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Mer information om rekryteringskampanjen finns i bilaga 4.

Task Force-grupp

Helsingfors borgmästare har i syfte att förbättra stadens egen verk-
samhet och samordning tillsatt en särskild Task Force-grupp för sta-
den, som har till uppgift att lösa problemet med tillgången på personal 
inom småbarnspedagogiken och intensifierar kontakten med centrala 
samarbetspartner. Helsingfors Task Force-grupp påbörjade sitt arbete i 
december 2019. Stadens kanslichef är gruppens ordförande.

Till slut

De barn i svenskspråkiga familjer som vid årsskiftet 2019/2020 började 
inom den finska småbarnspedagogiken har blivit erbjudna en plats in-
om den svenska småbarnspedagogiken räknat från mars−april 2020.

På basis av resultaten av en kundnöjdhetsundersökning (6,1/7) är fa-
miljerna mycket nöjda med den svenska småbarnspedagogiken.

Helsingfors stad har med tanke på finansieringen och lokalerna förut-
sättningar att förverkliga den svenska dagvården behovsenligt. Bristen 
på behörig personal orsakar problem oberoende av stadens ovan be-
skrivna åtgärder. Helsingfors stad har vidtagit alla de åtgärder som rim-
ligen kan övervägas för att lösa problemet med tillgången på personal.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunto- ja selvityspyyntö
2 Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen järjestämistä koskeva kantelu
3 Helsingfors småbarnspedagogik 11.12.2019 Seure
4 Vare ja Sves rekrytointikampanja

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Riksdagens justitieombudsmans 
kansli

Bilaga 3
Bilaga 4
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Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Riksdagens justitieombudsman begär en utredning av staden om an-
ordnandet av den svenska småbarnspedagogiken med anledning av 
ett klagomål. Justitieombudsmannen konstaterar i sin begäran om ut-
redning att det inte nödvändigtvis är fråga bara om stadens tillväga-
gångssätt i saken utan också en mer omfattande sakhelhet som även 
statens åtgärder kan påverka. Justitieombudsmannen har för avsikt att 
i första fasen få en helhetsbild av stadens situation och åtgärder och av 
hurdana förväntningar staden har på staten för att lösa saken. Justitie-
ombudsmannens begäran om utredning och klagomålet finns i sin hel-
het i bilagorna 1 och 2.

Fostrans- och utbildningsnämnden har gett ett utlåtande om saken till 
stadsstyrelsen 24.3.2020 § 73. Utlåtandet till justitieombudsmannen 
stämmer överens med detta.

Den ursprungliga tidsfristen för utlåtandet är 3.4.2020, men tiden har 
förlängts till 17.4.2020.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunto- ja selvityspyyntö
2 Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen järjestämistä koskeva kantelu
3 Helsingfors småbarnspedagogik 11.12.2019 Seure
4 Vare ja Sves rekrytointikampanja

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Riksdagens justitieombudsmans 
kansli

Bilaga 3
Bilaga 4

För kännedom
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Fostrans- och utbildningsnämnden
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§ 225
Valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponsi määrärahojen li-
säämisestä liikunnan investointeihin, käyttötalouteen ja liikuntaseu-
rojen avustuksiin

HEL 2019-005119 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
24.4.2019 hyväksymän toivomusponnen (Johanna Sydänmaa) johdos-
ta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle ja 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto
2 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 24.4.2019 nuorten aloitteita 1.7.-31.12.2018 väliseltä 
ajalta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla valtuutettu Johanna Sy-
dänmaan toivomusponnen, jonka mukaan tulee selvittää mahdollisuus 
lisätä vuoden 2020 budjettiin määrärahoja liikunnan investointeihin, 
käyttötalouteen ja liikuntaseurojen avustuksiin.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esittänyt huolensa investointimää-
rärahojen riittämättömyydestä 18.6.2019 kaupunkiympäristön toimialal-
le antamassaan lausunnossa liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden raken-
tamisohjelmasta. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä (27.11.2019 § 
340) vuoden 2020 talousarviossa on varattu määrärahaa yhteensä 9,9 
milj. euroa liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden investointeihin, mikä on 
lautakunnan alkuperäistä esitystä 1,9 milj. euroa enemmän.

Kaupunkistrategia nostaa liikkumisen lisäämisen terveyden ja hyvin-
voinnin edistämisen kärkihankkeeksi. Kaupunkiympäristöä sekä liikun-
ta- ja kulttuuritarjontaa on kehitetty liikkumiseen ja arkiaktiivisuuteen 
kannustavaksi. Väestöryhmien erot on tunnistettu ja palveluja on koh-
dennettu erityistä tukea tarvitseville ja korkean riskin kohderyhmille. 
Liikkumisohjelman tavoitteiden mukaisesti resursseja keskitetään eri-
tyisesti pienten lasten, perheiden, lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden 
ihmisten liikkumisen edistämiseen. 

Liikuntapalvelukokonaisuuden avustusmuotoja ovat laitosavustukset, 
toiminta- ja tilankäyttöavustukset, muiden liikuntaa edistävien yhdistys-
ten avustukset, tapahtuma-avustukset ja starttiavustukset. Liikuntajaos-
to on kokouksessaan 2.4.2019 tuonut esille huolen liikunnan avustus-
määrärahojen riittämättömyydestä Helsingin väestömäärän kasvun 
myötä. Hyväksytyssä vuoden 2020 talousarviossa liikuntaseurojen 
avustuksia on korotettu 0,3 milj. euroa vuoden 2019 tasosta.

Asiasta on saatu sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan että kaupun-
kiympäristölautakunnan lausunnot.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys tehdyistä toimenpiteis-
tä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on 
toimitettava myös muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto
2 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 17.09.2019 § 461

HEL 2019-005119 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut esittää vuosittain 
omat verkostosuunnitelmansa mukaiset investointitarpeensa kaupun-
kiympäristön toimialalle, joka toteuttaa ne esityksen mukaisesti.

Liikunta-alueinvestoinnit ovat osa puistot ja liikunta-alueet -
määrärahaa. Investointiraami vuodelle 2020 on projektialueiden ulko-
puolisille puistoille ja liikunta-alueille 16 miljoonaa euroa, josta liikunta-
alueiden osuus on 6,8 miljoonaa euroa.  Nykyiset liikunta-
aluemäärärahat on osoitettu lähinnä peruskorjaushankkeille, jotta tur-
vataan liikuntapalveluiden turvallinen käyttö. Uudisrakentamishankkei-
den toteutusta edellä mainittu määrärahataso ei juurikaan mahdollista, 
joita nuorten aloitteet pääsääntöisesti koskevat. Liikuntapalvelut on 
esittänyt, että liikuntainvestointien määrärahaa nostettaisiin tasoon 8 
miljoonaa euroa. Uudisrakentamishankkeilla on myös vaikutusta ylläpi-
toon, joka rahoitetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttötaloudes-
ta.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala vastaa omasta käyttötaloudestaan ja 
liikuntaseurojen avustuksista. Lausunto on laadittu yhteistyössä kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tero Santaoja, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37155

tero.santaoja(a)hel.fi
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.09.2019 § 156

HEL 2019-005119 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta sekä liikuntajaosto ovat esittäneet 
huolensa liikuntaan osoitettujen määrärahojen riittävyydestä aikaisem-
missa kokouksissaan. Helsingin kaupunkistrategia nostaa liikkumisen 
lisäämisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen pilottihankkeeksi 
muun muassa kehittämällä kaupunkiympäristöä ja liikuntatarjontaa liik-
kumiseen kannustavaksi. Helsingin kaupungin strategian mukaisesti 
kaupunkilaisten hyvinvointia tuetaan ja terveyseroja kavennetaan entis-
tä enemmän liikunnan keinoin. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on antanut kokouksessaan 
18.6.2019 lausunnon kaupunkiympäristön toimialalle liikuntapaikka ja 
ulkoilualueiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2020–2029. 
Samassa yhteydessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti huolensa 
investointimäärärahojen riittävyydestä 18.6.2019 kaupunkiympäristön 
toimialalle antamassaan lausunnossa liikuntapaikkojen ja ulkoilualuei-
den rakentamisohjelmasta. 

Liikuntainvestointeihin varatut määrärahat eivät tällä hetkellä riitä asu-
kasluvun kasvun ja kasvavan palvelutarpeen edellyttämiin liikunta-
hankkeisiin. Samoin kunnossapidon määrärahat ovat tiukassa ja liikun-
tapaikkojen korjausvelka kasvaa edelleen. Tässä tilanteessa rakenta-
misen investointimäärärahat on jouduttu kohdistamaan ensisijaisesti 
nykyisten liikuntapaikkojen perusparantamiseen siten, että varsinaiset 
liikunnan suorituspaikat pystytään pitämään käyttökelpoisina ja asia-
kasturvallisuuden edellyttämällä tasolla.

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan 27.8.2019 
kiinnittänyt huomiota liikunnan osoitettujen määrärahojen riittämättö-
myyteen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi talousarvioesityksen 2020 yh-
teydessä, että ”raamin mukainen talousarvioehdotus ei tarjoa riittäviä 
resursseja palvelutason ylläpitämiseen ja strategiassa asetettujen ta-
voitteiden saavuttamiseen. Liikkumisohjelman tavoitteiden saavuttami-
seksi tulisi suunnata lisäresursseja toimintoihin, jotka edistävät erityi-
sesti ikääntyneiden sekä lasten ja nuorten liikkumisen lisäämistä. Lii-
kuntaseurojen toiminta-avustukset eivät ole seuranneet harrastaja- ja 
asukasmäärän kasvua. Resursseja tulisi suunnata erityisesti matalan 
kynnyksen toimintaan ja kansalaistoiminnan tukeen. Liikuntapaikkojen 
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ylläpitokuluihin tarvitaan lisäresursseja, jotta voidaan varmistaa houkut-
televat ja turvalliset liikkumisen ja liikunnan mahdollisuudet. Kasvava 
kaupunki tarvitsee riittävän resursoinnin uusiin liikuntainvestointeihin. 
Palvelut on suunniteltava ajoissa uusille asuinalueille.”

Myös liikuntaseurojen avustusmäärärahojen, erityisesti tilankäyttöavus-
tusten korottamiselle on perusteltu tarve. Tilankäyttöavustuksilla tue-
taan muiden kuin liikuntapalvelun omien tilojen käyttöä. Kaupungin 
asukasluku on kasvanut tasaisesti ja seurojen jäsenmäärät sen mukai-
sesti. Kaupunki ei kuitenkaan ole pystynyt lisäämään omien tilojensa 
määrää vastaamaan tarvetta, eikä tilankäyttöavustusta ole nostettu 
samassa suhteessa kasvaneen tarpeen kanssa. Monien liikuntaseuro-
jen olosuhdekustannukset ovat kuitenkin nousseet viime vuosina ja 
nousevat myös tulevina vuosina merkittävästi, koska seurat joutuvat 
käyttämään ja vuokraamaan yhä enemmän yksityisiä tiloja tai rakenta-
maan itse tarvitsemiaan olosuhteita liikuntapalvelun omien tilojen riit-
tämättömyyden vuoksi. 

Liikuntajaosto on kokouksessaan 2.4.2019 ottanut kantaa liikunnan 
avustusmäärärahojen riittämättömyyteen seuraavasti:

”Liikuntajaosto haluaa tuoda esille huolen liikunnan avustusmääräraho-
jen riittämättömyydestä Helsingin väestömäärän kasvun myötä. Tilan-
käyttöavustusten summa vaikuttaa suoraan harrastusmaksuihin ja nii-
den vähäisyys lisää eriarvoisuutta eri liikuntalajien välillä. Jaosto pitää 
tärkeänä huomioida liikunnan positiiviset vaikutukset ennaltaehkäisevi-
nä hyvinvointi- ja terveyshaittojen suhteen sekä merkittävänä syrjäyty-
misen ehkäisijänä. Nämä tavoitteet ovat kaupungin strategiatavoittei-
den mukaisia.”

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Tarja Loikkanen, liikuntajohtaja, puhelin: 310 87720

tarja.loikkanen(a)hel.fi
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§ 226
Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi ikääntyneiden osalli-
suuden ja liikkumisen lisäämisestä

HEL 2019-010687 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
9.10.2019 hyväksymän toivomusponnen (Mari Holopainen) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 10.3.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 9.10.2019 valtuutettu Mari Holopaisen aloitetta kotihoi-
dossa olevien ikäihmisten aktivoinnista kaupunginvaltuusto hyväksyi 
samalla seuraavan toivomusponnen: "Selvitetään mahdollisuudet lisätä 
ikääntyneiden osallisuutta palvelukeskusten toimintaan, liikkumista ja 
asioiden itsenäistä hoitamista joustavan kuljetuspalvelun, esimerkiksi 
pikkubussin avulla" (Mari Holopainen).  
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Kaupunkistrategian 2017-2021 linjauksiin kuuluu ikääntyneiden toimin-
takyvyn ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen. Ikääntyneiden 
palveluja kehitetään kokonaisuutena. Tavoitteena on, että kotona asu-
minen on mielekästä mahdollisimman pitkään. 

Strategisena tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen se-
kä terveys- ja hyvinvointierojen kaventuminen. Tätä edistävät Helsingin 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) -ohjelma ja liikkumisoh-
jelma. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmassa (Stadin ikäohjelma) 
keskitytään ikääntyneiden palveluihin.        

Kotihoidon asiakkaille tehdään palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa ote-
taan huomioon asiakkaan virkistys ja aktivointi. Kotihoidon liikkumisso-
pimuksen tavoitteena on, että asiakas pystyy elämään sujuvaa arkea 
kotona. Liikkumissopimukseen kuuluu mm. lihasvoimaa vahvistavaa 
harjoittelua, arkiliikkumiseen kannustamista sekä kodin ulkopuolella 
asiointia ja harrastamista.      

Seniorikeskuksissa on kokeiltu monenlaisia kotihoidon asiakkaiden vir-
kistysmahdollisuuksia. Kotihoidon asiakkaat tulevat seniorikeskusten 
toimintaan saapumalla omatoimisesti tai läheisten avustamina. Kotihoi-
don tiimien työntekijät ovat myös kokeiluluonteisesti kuljettaneet asiak-
kaita seniorikeskukseen. Kuvallisen etäyhteyden ryhmätoimintoja on 
kehitetty KELPO-projektissa Palvelukeskus Contact Centerin kanssa. 
Etäyhteyden avulla kotiin lähetettävä kulttuuritoiminta on lisääntynyt 
merkittävästi.   

Seniorikeskukset sijaitsevat lähibussilinjojen (palvelulinjat) reiteillä. Au-
toina käytetään matalalattiaisia pikkubusseja. Joukkoliikenneratkaisuis-
sa on otettu huomioon liikuntarajoitteiset asiakkaat. Lisäksi kuljetuspal-
velua myönnetään subjektiivisena oikeutena vaikeavammaisille ja lii-
kuntarajoitteisille henkilöille.  

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lau-
sunto. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
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marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 10.3.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 227
Henkilöstöraportti 2019

HEL 2020-002305 T 01 00 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupungin henkilöstöraportin vuo-
delta 2019.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Outi Anttila, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 37962

outi.anttila(a)hel.fi
Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin henkilöstöraportti 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2019 henkilöstöraportti antaa kokonaiskuvan kaupungin henki-
löstöstä ja niistä henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä, joilla edistetään 
hyvää henkilöstökokemusta ja siten kaupunkistrategian toteutumista.

Raporttiin on sisällytetty vain keskeisimmät tilastot. Valtaosa tilastoista 
julkaistaan erillisenä tilastoliitteenä www.hel.fi/henkilostoraportti -sivulla 
maaliskuun lopulla.

Henkilöstömäärä oli vuoden vaihteessa 37 459. Henkilöstömäärä on 
laskenut 197 henkilöllä edellisestä vuodesta. Henkilöstömäärän lasku 
selittyy sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön määrän pienenemisellä 
organisatoristen muutosten ja liikkeenluovutusten takia. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan palvelut ovat vastaavasti laajentuneet kasvavan 
palvelutarpeen myötä.
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Vastuullinen, eettinen ja kestävä henkilöstöpolitiikka on henkilöstötyötä 
ohjaava tavoite. Henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi valmisteltiin 
organisaatiomuutosta, jonka seurauksena kaupunginkansliassa aloitti 
vuoden 2020 alussa Henkilöstön saatavuus -yksikkö. 

Resursseja kohdennettiin henkilöstön saatavuuden edistämiseksi, työ-
nantajamarkkinointiin panostettiin ja harjoittelijayhteistyötä tehostettiin. 
Valtakunnallisesti vaikutettiin koulutuksen aloituspaikkoihin. Rekrytoin-
tikanavia kehitettiin yhä järjestelmällisemmin. Etsittiin ja kokeiltiin tapoja 
palkata myös muunkielisiä henkilöitä.

Erityistä huomiota kohdistettiin johtamiseen ja toimintakulttuurin uudis-
tamiseen. Yhteistä johtamisen viitekehystä koottiin. Valmentavan joh-
tamisen koulutusta lisättiin. Johtamisen kehittämiseksi otettiin käyttöön 
valmentavan esihenkilötyön mittari, joka auttaa kohdentamaan toimen-
piteitä tarpeen mukaan. 

Vuoden aikana valmisteltiin onnistumiskeskusteluiden käyttöönottoa. 
Tulos- ja kehityskeskustelun korvaavalla mallilla vahvistetaan valmen-
tavaa johtajuutta ja mahdollistetaan henkilöstön onnistuminen työs-
sään. 

Palkkakehityssuunnitelman kautta varhaiskasvatuksen opettajien, las-
tenhoitajien, päiväkodin johtajien ja sosiaalityöntekijöiden palkkoja nos-
tettiin. Kertapalkitseminen uudistettiin ja kertapalkkioita maksettiin yli 10 
miljoonaa euroa. Tulospalkkiojärjestelmä uudistettiin rahoituspohjaltaan 
yhdenmukaiseksi koko kaupungille vuoden 2020 palkkioita varten.

Ideapaahtimo-ideakanava otettiin käyttöön kannustamaan henkilöstöä 
ideoimaan ja kehittämään omaa työtään. Viiden kuukauden aikana ka-
navalle jätettiin lähes 250 ideaa, joista 50:lle pormestari myönsi tunnus-
tuksen.

Uudistetut eettiset periaatteet valmistuivat vuoden loppupuolella. Peri-
aatteissa sanoitetaan sitä toimintakulttuuria ja tapaa, miten kohtaamme 
kaupunkilaiset ja toinen toisemme. 

Työhyvinvointi

Henkilöstökyselyt (Kunta10 2018 ja Työterveyskysely 2019) osoittavat, 
että sosiaalinen pääoma tukee työhyvinvointia ja henkilöstö kokee te-
kevänsä merkityksellistä työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Uusi Sopuisasti Stadissa -julkaisu jämäköitti toimintamallia epäasialli-
sen kohtelun ja häirinnän ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikoilla. Kaupun-
gille valmennettiin 14 häirintäyhteyshenkilöä.
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Kaupungin liikkumisohjelman kautta henkilöstoä kannustettiin liikku-
vamman arjen rutiinien muodostamiseen. 

Henkilöstön sairaus- ja työtapaturmaprosentti laski 4,7 prosenttiin. Työ-
tapaturmamäärät ovat pysyneet samalla tasolla edellisvuosiin nähden, 
mutta yksittäiset tapaukset nostivat kustannuksia merkittävästi. Kor-
vaavan työn toimintamalli lisäsi työntekijöille mahdollisuutta tehdä 
muokatusti omaa työtä tilanteessa, jossa oma työkyky on tilapäisesti 
alentunut sairauden tai vamman tähden. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Outi Anttila, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 37962

outi.anttila(a)hel.fi
Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin henkilöstöraportti 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.03.2020 § 203

HEL 2020-002305 T 01 00 02 01

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

23.03.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Outi Anttila, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 37962
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outi.anttila(a)hel.fi
Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros(a)hel.fi
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§ 228
Kaupunginvaltuuston 25.3.2020 § 95 tekemän päätöksen täytän-
töönpano: Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen perus-
teella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon

HEL 2020-000774 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 25.3.2020 § 95 te-
kemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista 
valituksista huolimatta panna täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää vuonna 2019 käyttämättä 
jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2020 talous-
arvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja kehottaa hallintokuntia otta-
maan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään 
sen suuruisina kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä 
vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan:

Käyttötalousosa:

luku 1 30 Kaupunginhallitus

talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, Khn käytet-
täväksi

kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 570 000 euroa nuorten syrjäy-
tymisen ehkäisemiseen ja alueiden eriytymisen torjumiseen

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 248 000 euroa nuorten syrjäytymi-
sen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen

sosiaali- ja terveystoimialalle 290 000 euroa nuorten syrjäytymisen eh-
käisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen

Investointiosa:

talousarvioluku 8 01 Kiinteä omaisuus

talousarviokohta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytet-
täväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 2 561 000 euroa keskeneräisiin esira-
kentamistöihin, maaperän puhdistus- ja kunnostustöihin jne. projektia-
lueilla (liite 1)

talousarvioluku 8 02 Rakennukset
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talousarviokohta 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn 
käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 1 865 000 euroa kaupungintalokortte-
lien kehittämiseen liittyviin keskeneräisiin hankkeisiin

talousarvioluku 8 03 Kadut ja liikenneväylät

talousarviokohta 8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn 
käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 481 000 euroa Väyläviraston yhteisten 
hankkeiden rakentamiseen ja suunnitteluun eri kohteissa (liite 1)

talousarvioluku 8 07 Muu pääomatalous

talousarviokohta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn 
käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 2 700 000 euroa keskeneräisiin lähiöra-
hastohankkeisiin

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 310 000 euroa keskeneräisiin lähiö-
rahastohankkeisiin

Rahoitusosa:

talousarvioluku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

kaupunginkanslialle 27 587 000 euroa lainojen nostoihin Lauttasaaren 
yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle, Setlementtiasunnot Oy:lle, kau-
punginorkesterille, sekä kaupunkikonsernin yhteisöä varten (liite 1)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Esitykset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Esitykset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.02.2020 § 60

Kaupunginhallitus 09.03.2020 § 161

HEL 2020-000774 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kau-
punginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristö-
lautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan ylittämään vuoden 2020 talousarvion jäljempänä ole-
villa kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku/kohta  
euroa

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 11 108 000
1 40 01 Kaupunginkanslia 8 050 000
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin 
ja kaupunginkanslian käytettäväksi

 
60 000

  
Käyttötalousosa yhteensä 19 218 000
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TA-luku/kohta  
euroa

8 01 Kiinteä omaisuus  
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettä-
väksi

 
2 561 000

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoi-
seksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

 
8 229 000

  
8 02 Rakennukset  
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylk käytettä-
väksi

34 000 000

8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käy-
tettäväksi

 
1 865 000

  
8 03 Kadut ja liikenneväylät  
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä 
muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi

 
4 040 000

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käy-
tettäväksi

481 000

  
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta  
8 05 01 Keskushallinto 13 918 000
8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 18 040 000
8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala 8 169 000
8 05 04 Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala 2 306 000
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala 3 501 000
  
8 06 Arvopaperit 27 000 000
  
8 07 Muu pääomatalous  
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn 
käytettäväksi

 
3 010 000

8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi 1 000 000
  
Investointiosa yhteensä 128 120 000
  
TA-luku/kohta  

euroa
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus  
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 27 587 000
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Rahoitusosa yhteensä 27 587 000

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 19,218 milj. euroa ja 
investointiosassa 128,120 milj. euroa sekä rahoitusosassa 27,587 milj. 
euroa. 

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin 
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 010 000 euroa tuloslas-
kelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täy-
täntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt 
määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti peruuttaa kaupunginvaltuustolle vas-
taavasta kokonaisuudesta 10.2.2020 § 98 tekemänsä ehdotuksen.

10.02.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi
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§ 229
Kaupunginvaltuuston 25.3.2020 tekemän Suomi-Rata Oy:n omista-
miseen ja rahoittamiseen osallistumista koskevan päätöksen täy-
täntöönpano

HEL 2019-002824 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 hyväksyä kaupungin osalta Suomi-Rata Oy:n perustamisen ja sii-
hen liittyvän kanta-Hämeen kaupunkeja/kuntia koskevan erillisso-
pimuksen solmimisen liitteenä olevien asiakirjaluonnosten mukai-
sesti,

 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja enintään 400 000 euroa 
osakkeiden merkintähintojen tai muun pääomasuorituksen maksa-
miseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kau-
punginhallituksen käytettäväksi, 

 kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huolehti-
maan osakkeiden merkitsemiseen tai muuhun pääomittamiseen liit-
tyvistä käytännön toimenpiteistä,

 kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huolehti-
maan kaupungin osalta yhtiön perustamiseen liittyvistä toimenpiteis-
tä mukaan lukien Kanta-Hämeen kuntien exit-toteutusta koskevan 
sopimuksen allekirjoittaminen sekä tekemään tarvittaessa teknis-
luonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia hankeyhtiöasiakirjoihin.

Täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallituksen konser-
nijaosto hyväksyy Suomi-Rata Oy:n osakassopimuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustamissopimusluonnos
2 Yhtiöjärjestysluonnos
3 Kuntien välinen sopimusluonnos
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 25.3.2020 osallistumisesta Suomi-Rata Oy:n 
omistamiseen ja rahoittamiseen. 

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus vastaa kaupunginvaltuustolle teh-
dyn esityksen perusteluissa kuvattua täytäntöönpanopäätöstä tarken-
nettuna nimenomaisella viittauksella osana yhtiön perustamista solmit-
tavaan kuntien väliseen sopimukseen, ja että kaupunginhallituksen tuli-
si nyt päättää esitettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanosta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustamissopimusluonnos
2 Yhtiöjärjestysluonnos
3 Kuntien välinen sopimusluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.03.2020 § 187

HEL 2019-002824 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että 

 kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi Helsingin ja Tampereen väli-
sen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden 
suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Suomi-Rata Oy), ja että

 kaupunki merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten 
pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 24 miljoonalla eurolla. 

09.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 230
Kaupunginvaltuuston 25.3.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 25.3.2020 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

91 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

92 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

93 §, Kyselytunti koronavirustilanteesta

Ei toimenpidettä.

94 §, Hallintosäännön muuttaminen, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava 
toimielin, kaupunginvaltuuston puheenjohtajan toimivalta ja sähköiset kokoukset

Asiasta on tehty erillinen täytäntöönpanopäätös kaupunginhallituksen 
aamukoulukokouksessa 26.3.2020 § 212.

95 §, Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät 
ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon

Erillinen täytäntöönpanoesitys on esityslistan asiana 12.

96 §, Osallistuminen Suomi-Rata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen

Erillinen täytäntöönpanoesitys on esityslistan asiana 13.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote muille neuvotteluosapuolille.

Tiedoksi kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

97 §, Osallistuminen Turun Tunnin Juna Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen

Kaupunginhallitus 

 hyväksyy kaupungin osalta Turun Tunnin Juna Oy:n perustamisen,

 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja enintään 100 000 euroa 
osakkeiden merkintähintojen tai muun pääomasuorituksen maksa-
miseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kau-
punginhallituksen käytettäväksi, 
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 kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huolehti-
maan osakkeiden merkitsemiseen tai muuhun pääomittamiseen liit-
tyvistä käytännön toimenpiteistä, sekä 

 kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huolehti-
maan yhtiön perustamiseen liittyvistä toimenpiteistä kaupungin osal-
ta sekä tekemään tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä 
muutoksia hankeyhtiöasiakirjoihin. 

Täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallituksen konser-
nijaosto hyväksyy Turun Tunnin Juna Oy:n osakassopimuksen.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote muille neuvotteluosapuolille.

Tiedoksi kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

98 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen määräalalle (Länsisatama, Jätkäsaari, 
tuleva pysäköintitontti)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

99 §, Hakaniemenrannan asemakaava ja asemakaavan muutos

100 §, Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksyminen 
(12510)

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle seuraavassa kokouk-
sessa.

101 §, Etu-Töölön Leppäsuonkatu 7 asemakaavan muuttaminen (nro 12596)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helen Oy:lle, Helsin-
gin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja asemakaavamuutok-
sen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle ja asemakaa-
voitukselle/Koski.

102 §, Lauttasaaren korttelin 31120, Särkiniementie 3 asemakaavan muuttaminen 
(12533)

103 §, Puotilan ostarin asemakaavan muuttaminen (nro 12595)

104 §, Laajasalon Gunillantie 3 asemakaavan muuttaminen (nro 12568)
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Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle seuraavassa kokouk-
sessa.

105 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloite 15 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 231
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 13

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 23.3.2020
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.3.2020
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta  
- ympäristö- ja lupajaosto 26.3.2020
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 24.3.2020
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 
227, 228, 229, 230 ja 231 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

224 § i protokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Terhi Koulumies Sanna Vesikansa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 07.04.2020.


