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Kokousaika 27.04.2020 16:00 - 17:17

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni (etänä) apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

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

Honkasalo, Veronika (etänä)
Koulumies, Terhi (etänä)
Pakarinen, Pia (etänä) apulaispormestari
Raatikainen, Mika (etänä)
Rantala, Marcus (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
Rydman, Wille (etänä)
Sazonov, Daniel (etänä)
Vesikansa, Sanna (etänä) apulaispormestari
Vuorjoki, Anna (etänä)
Diarra, Fatim (etänä) varajäsen
Kiesiläinen, Mikko (etänä) varajäsen

Muut

Kivekäs, Otso (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
saapui 16:08, poissa: 258 §

Bogomoloff, Harry (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

Arhinmäki, Paavo (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aho, Mikko (etänä) kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laitio, Tommi (etänä) kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa (etänä) kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
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Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
poistui 16:57, läsnä: 258 §

Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Seppälä, Johanna (etänä) vs. viestintäjohtaja
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
258 - 266 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
258 §, 262 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
259 - 260 §, 263 - 266 §

Juha Summanen hallintojohtaja
261 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
258 - 266 §
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§ Asia

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

259 Asia/2 V 27.5.2020 Vartiokylän korttelin 45052 ym. alueiden asemakaavan 
muuttaminen (12599), Gotlanninkatu 1-3

260 Asia/3 V 6.5.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Turun kasarmin lii-
ke- ja toimistotontille (Kamppi, tontti 4218/2)

261 Asia/4 V 6.5.2020, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

262 Asia/5 Vuoden 2019 tilinpäätöksen toimintakertomuksen täydentäminen

263 Asia/6 Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle

264 Asia/7 Selvitys osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta 2018-2019 ja esitys 
osallistuvan budjetoinnin toteuttamisperiaatteista 2020-2021

265 Asia/8 Kaupunginvaltuuston 22.4.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

266 Asia/9 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 258
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 Mika 
Raatikaisen ja Fatim Diarran sekä varatarkastajiksi Pia Pakarisen ja 
Anna Vuorjoen.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Ozan Yanarin sijasta Fatim Diarran.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Mika 
Raatikaisen ja Ozan Yanarin sekä varatarkastajiksi Pia Pakarisen ja 
Anna Vuorjoen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 259
V 27.5.2020 Vartiokylän korttelin 45052 ym. alueiden asemakaavan 
muuttaminen (12599), Gotlanninkatu 1-3

HEL 2018-004631 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Vartiokylän korttelia 45052 sekä puisto- 
ja katualueita koskevan asemakaavan muutoksen 7.4.2020 päivätyn 
piirustuksen nro 12599 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilme-
nevin perustein (muodostuu uusi kortteli 45055). 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12599 kartta, päivätty 7.4.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12599 selostus, päivätty 7.4.2020, päivi-

tetty Kylk:n 7.4.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti, päivätty 7.4.2020
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7008), päivätty 7.4.2020
6 Gotlanninkatu 1–3, viitesuunnitelma, 8.8.2019

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
Liite 6

Helen Oy
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Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee korttelia 45052 ja sen länsipuolella ole-
vaa puistoaluetta sekä puistoa reunustavia jalankulun ja pyöräilyn katu-
ja Asujanpolku ja Itäpolku. Kaavaratkaisu mahdollistaa lisärakentami-
sen opiskelija-asumista varten siten, että nykyinen liikenteen aiheutta-
mille ympäristöhäiriöille altistuva puistoalue pienenee kooltaan, mutta 
paranee merkittävästi laatutasoltaan. Uudisrakennus liittyy nykyiseen 
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (HOAS) kohteeseen nykyi-
sellä tontilla 45052/2. Uudisrakennuksen suojaamalle puolelle aluetta 
jää pieni puistoalue, joka nimetään Gotlanninpuistikoksi. Kaavoituksen 
yhteydessä laaditun puistosuunnitelman mukaan Gotlanninpuistikko 
rakennetaan erityisesti liikunnallisia aktiviteetteja varten. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa noin 7 100 k-m2 kokoisen asuinra-
kennuksen rakentamisen kahden eri tontin alueelle siten, että Asujan-
polun katualue kulkee rakennuksen ali. Perusteena tavanomaisesta 
poikkeavalle ratkaisulle eli rakennuksen ulottamiselle kadun päälle on 
uusien asuntojen, pihan ja uusittavan puistikon mahdollisimman hyvä 
suojaus Itäväylältä kantautuvalta liikennemelulta ja toisaalta Asujanpo-
lun säilyttäminen ilman katkoksia kaupungin hallinnassa ja ylläpidossa 
olevana katualueena. 

Viitesuunnitelman mukaan uudisrakennukseen tulee noin 200 l pää-
asiassa yhden huoneen opiskelija-asuntoa. AK-tonttien yhteinen tontti-
tehokkuus on noin e=1,45. 

Kohde sijaitsee noin 160 m etäisyydellä Itäkeskuksen metroasemasta, 
joten opiskelija-asuntoja varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja. Kaa-
vassa on kuitenkin määrätty, että uudisrakennuksen sisäpihalle on to-
teutettava vähintään 2 kpl autopaikkoja liikuntaesteisten käyttöön. Kaa-
varatkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 7008), 
jonka mukaan Asujanpolku ja Itäpolku uudistetaan siten, että ne ovat 
osa vaiheittain valmistuvaa pyöräilyn baanaverkkoa.
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Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että erinomais-
ten joukkoliikenneyhteyksien ja kaupallisten palveluiden sekä mm. Myl-
lypuron uuden ammattikorkeakoulukampuksen läheisyyteen voidaan 
toteuttaa lisää opiskelija-asuntoja. Kaavamuutos pienentää alueella 
olevan puiston kokoa, mutta nostaa puiston laatutasoa ja käytettävyyttä 
ja parantaa pyöräilyn olosuhteita. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista siten, että rakentaminen sijoittuu joukkoliikenteen ja erityisesti 
raideliikenteen palvelualueelle ja edistää asuntotuotantoa. 

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan muutosalue sijaitsee liike- ja pal-
velukeskustan alueella C1 ja asuntovaltaisella alueella A1.  Kaavarat-
kaisu on em. yleiskaavan mukainen ja myös Helsingin maanalaisen 
yleiskaavan (nro 11830 ) mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Nykyisellä asuntolarakennusten (AKS) tontilla 45052/2 on vuonna 1977 
valmistunut opiskelija-asuntoja sisältävä luhtikäytävärakennus. Asunto-
latontin pohjoispuolella, Gotlanninkatuun ja Asiakkaankatuun rajautu-
valla LPA-tontilla on pysäköintialue, jossa on noin 83 parkkiruutua kol-
men eri asuntotontin käytössä. Gotlanninkadun ja LPA-tontin välissä on 
kaavassa pieni kaistale suojaviheraluetta. AKS- ja LPA-tonttien länsi-
puolella on puistoalue, jota reunustaa ja halkoo jalankulun ja pyöräilyn 
kadut Asujanpolku ja Itäpolku. Puistoalue on jäänyt ympäröivän ajo-
neuvoliikenteen puristuksiin ja on vähäisellä käytöllä. 

Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 1975 ja 2013.

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia 
(09/2019, alv 0 %) seuraavasti: 

Katualueet 0,5 milj. euroa
Puistot 0,4 milj. euroa
Kunnallistekniikka 0,1 milj. euroa
Johtosiirrot 0,1 milj. euroa
  
Yhteensä 1,1 milj. euroa
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Katualueen kustannukset kertyvät liikennesuunnitelman mukaisista 
kaava-alueen katuihin kohdistuvista rakentamistöistä. Kustannusarvio 
ei sisällä kaava-alueen ulkopuolisten katutöiden kustannuksia.

Puistojen kustannukset sisältävät Gotlanninpuistikon kustannusarvion 
sekä muutokset kaavan muilla VP alueilla. 

Kunnallistekniikka pitää sisällään Gotlanninkadulle, Asujanpolun ja 
Asiakkaankadun väliselle osuudelle rakennettavien vesi- ja jätevesi-
viemärijohtojen rakentamiskustannukset.

Johtosiirrot sisältävät kaavan uusilta tonttialueilta yleisille alueille uusik-
si rakennettavien johtojen ja kaapelien kustannukset.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaavoitettavan rakennusoi-
keuden arvo on AM-ohjelman mukaisen hallinta- ja rahoitusmuotoja-
kauman mukaisesti arvioiden n. 3-4 milj. euroa. 

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista sekä vas-
tineet niissä esitettyihin huomautuksiin. Yhteistyötä on tehty Helen Oy:n 
ja Helen Sähköverkko Oy:n sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
HSY:n vesihuollon kanssa. HSY:n kannanotto kohdistui vesihuollon ja 
riittävien johtokujien tarpeen huomioimiseen.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 21.11.–23.12.2019, mistä ilmoitet-
tiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huo-
mautukset kohdistuivat pyöräliikenteen järjestelyihin ja lintujen huo-
mioimiseen julkisivujen lasisia osuuksia rakennettaessa.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausunnot Helen Sähköverk-
ko Oy:ltä ja HSY:ltä. Lausunnot kohdistuivat kunnallisteknisen verkos-
ton osiin. Helen Oy:llä ei ollut lausuttavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. 

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat 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 12599 kartta, päivätty 7.4.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12599 selostus, päivätty 7.4.2020, päivi-

tetty Kylk:n 7.4.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti, päivätty 7.4.2020
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7008), päivätty 7.4.2020
6 Gotlanninkatu 1–3, viitesuunnitelma, 8.8.2019

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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Liite 5
Liite 6

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Asemakaavoitus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 07.04.2020 § 197

HEL 2018-004631 T 10 03 03

Hankenumero 0750_13

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 7.4.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12599 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 45. kaupunginosan (Var-
tiokylä, Itäkeskus) korttelia 45052 sekä puisto- ja katualueita (muo-
dostuu uusi kortteli 45055). 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saa-
tuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaiku-
tusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakas-
palvelussa, Sörnäistenkatu 1 (puh. 09 310 22111), sekä internet-
sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

07.04.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Mikko Näveri ja yksikön pääl-
likkö Anri Linden. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouk-
sesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 09.10.2019 § 57

HEL 2018-004631 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12599 pohjakartan 
kaupunginosassa 45 Vartiokylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12599
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä
Kartoituksen työnumero: 19/2019
Pohjakartta valmistunut: 18.4.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.
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Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 13.02.2019 § 17

HEL 2018-004631 T 10 03 03

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavan uuden nimen:

Gotlanninpuistikko–Gotlandsparken

(puisto)

Perustelu: Ryhmänimi (kaupankäynti, hansakauppa); liitynnäinen, Got-
lanninkadun mukaan.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 260
V 6.5.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Turun kasarmin 
liike- ja toimistotontille (Kamppi, tontti 4218/2)

HEL 2019-011125 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet tontti 4218_2
2 Varauspäätös
3 Sijaintikartta
4 Vuokra-aluekartta
5 Salassa pidettävä (Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 kohta) )

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Kampissa sijaitsevan liike- ja toimisto-
tontin 4218/2 vuokrausperiaatteet elokuva- ja ravintolakäyttöä varten 
liitteen 1 mukaisesti.

Tiivistelmä

Narinkkatorin ja Lasipalatsinaukion laidalla sijaitseva Turun kasarmin 
alue rakennuksineen on ollut varattuna kaupunginhallituksen elinkeino-
jaoston päätöksellä elokuvakeskuksen suunnittelua varten. Suunnittelu 
on edennyt varauspäätöksen ehtojen mukaisesti. Elokuvakeskuksen 
rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 aikana. 
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Esittelijän perustelut

Varauspäätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on 19.3.2018 päättänyt varata 
alueen ja alueella sijaitsevan rakennuksen Oy Aristo-Invest Ab:lle, M1 
Capital Oy:lle ja Oy Bufo Ab:lle perustettavan yhtiön lukuun elokuva-
keskuksen suunnittelua varten 30.6.2020 saakka muun muassa seu-
raavin ehdoin:

 Alueelle on suunniteltava elokuvakeskus ja ravintolatiloja.
 Museotoiminnan häiriöt on minimoitava rakentamisaikana.
 Varauksensaaja neuvottelee kaupunkiympäristön toimialan raken-

netun omaisuuden hallintapalvelun ja kiinteistöjen kehittämisyksikön 
kanssa sopimuksen rakennuksen luovutusehdoista. 

Päätös on liitteenä 2.

Elinkeinojaostolle tullaan esittämään viimeistään alkusyksystä 2020 va-
rauksen jatkamista. Varausehdot tarkistetaan ja päivitetään varauspää-
töksen yhteydessä siten, että ne vastaavat hankkeen sen hetkistä 
suunnittelutilannetta. Varauksen jatkamista koskevan asian yhteydessä 
arvioidaan muun ohella hankkeen edistämisen vaikutuksia kaupungin 
tulonmuodostukseen. 

Asemakaava- ja tonttitiedot

Alueella on voimassa asemakaavan muutos nro 12298, joka on hyväk-
sytty kaupunginvaltuustossa 7.10.2015, 256 § ja tullut voimaan 
20.11.2015. Asemakaavan mukaan alue on liike- ja toimistorakennus-
ten korttelialuetta. Rakennusoikeus on 2 170 k-m². Tontille saa sijoittaa 
tilat Pisararadan keskusta-aseman katutasoon johtaville yleisösisään-
käynneille. Lisäksi alueella on voimassa Pisararadan maanalainen 
asemakaava nro 12290. Liikennevirasto on ilmoittanut luopuvansa 
asemakaavan mahdollistamasta Lasipalatsinaukion yleisösisäänkäyn-
nistä. Asemakaavan mukainen varaus Pisara-aseman eteläiselle si-
säänkäynnille on edelleen huomioitava suunnittelussa.

Suunnitelma

Varauksensaajat ovat suunnitelleet yhdessä Arkkitehtitoimisto Sarc 
Oy:n kanssa tontille elokuva- ja ravintolakeskuksen. Tavoitteena on tar-
jota laadukkaita ja monipuolisia elokuva- ja ravintolaelämyksiä viihtyi-
sässä ja helposti tavoitettavissa olevassa ympäristössä kaikille helsinki-
läisille ja kaupungissa vieraileville. Suunnittelu on edennyt varausehto-
jen mukaisesti. Hankkeen maanalainen osuus on kustannussyistä pie-
nenentynyt alkuperäisestä suunnitelmasta. Näin myös rakentamisaikai-
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sia häiriöitä naapuritontin museotoiminalle pystytään merkittävästi pie-
nentämään.

Rakennukseen on suunniteltu kolme elokuvasalia, joihin tulee yhteensä 
205 paikkaa. Ravintola- ja tapahtumatiloja tulee yhteensä noin 1 000 
m². Maanpäällinen rakennusoikeus pystytään hyödyntämään lähes ko-
konaan. Lisäksi rakennuksen alle on suunniteltu kaksi maanalaista elo-
kuvasalia ja lämpiö.

Tapahtumapaviljongin rakentaminen ja maanalaisen rakennusoikeuden 
lisääminen edellyttävät asemakaavan poikkeamispäätöstä, siten että 
nykyistä asemakaavaa ei tarvitsisi muuttaa. Rakentamistyöt on tarkoi-
tus aloittaa vuoden 2020 aikana.

Hankkeen osapuolet

Hankkeesta vastaa vuonna 2018 perustettu varauksensaajien omista-
ma Ilona Studios Oy, jonka on tarkoitus toimia myös keskuksen eloku-
vaoperaattorina. Keskuksen ravintolatoiminnasta vastaamaan on valittu 
NoHo Partners Oyj, joka vastaisi myös Lasipalatsinaukion puolelle 
suunnitellun lasipaviljongin tapahtumasisällöistä.

Suunnitelman mukaan rakennuksen omistajaksi ja tontin maanvuokra-
laiseksi tulee Lasipalatsinaukion vastakkaisella puolella sijaitsevan 
Amos Rex -taidemuseon omistava Föreningen Konstsamfundet r.f. 
(jatkossa Konstsamfundet). Konstsamfundet osallistuminen hankkee-
seen parantaa rakentamisaikaista yhteistyötä ja yhdessä hankkeet 
muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden Lasipalatsinaukiolle. Ilona 
Studios ja Konstsamfundet tutkivat mahdollisuutta Amos Rexin yhtey-
dessä sijaitsevan Bio Rex -elokuvasalin käytön kehittämiseen ja mah-
dollisesti yhdistämiseen osaksi suunniteltua uutta elokuvakeskusta.

Tontilla sijaitseva rakennus

Tontilla sijaitsee vuonna 1833 valmistunut Turun kasarmin huoltora-
kennus. Rakennus toimi Helsingin linja-autoasemana vuosina 1935–
2005. Rakennuksen kerrosala on 1 942 k-m².

Tällä hetkellä rakennuksessa on vuokralaisina muun muassa kaupun-
kiympäristötoimiala, jolla on rakennuksessa toimistotiloja, Henry’s Pub 
ravintola sekä Aseman lapset ry. Elinkeinojaoston tekemän suunnitte-
luvarauksen ehtona oli, että kaupunki edesauttaa Aseman lapset ry:n 
Walkers-toimintaa löytämään toiminnalleen uudet sopivat ja riittävän 
keskeiset tilat. Aseman lapset ry:n kanssa on etsitty tiloja sekä kau-
pungin omasta tilakannasta, Konstsamfundetin tiloista että yksityisten 
keskustakiinteistöjen omistajien tilatarjonnasta.
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Rakennuksen myyntineuvottelut ovat käynnissä. Myynnistä päätetään 
myöhemmin erikseen.

Kaupunkiympäristölautakunnan käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta on käsitellessään vuokrausperusteiden 
määrittämistä kokouksessa 12.11.2019 yksimielisesti hyväksynyt vas-
taehdotuksen, jonka mukaan kaupunki varmistaa hyvissä ajoin ennen 
rakentamispäätöksen tekemistä, että Aseman lapset ry:n ylläpitämälle 
Walkers-nuorisokahvilalle löydetään uudet ja riittävän keskeiset tilat lä-
heltä nykyistä kahvilatilaa.

Esitettävät vuokrausperiaatteet

Tontti vuokrataan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella. Sopimus 
alkaa myöhemmin päätettävästä ajankohdasta ja on voimassa 
31.12.2080 asti. Tontin vuosivuokra määritetään pitäen perusteena vi-
rallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua vastaavaa 
kerrosneliömetrihintaa:

 Ravintolatilat 54,7 euroa (nykyarvo noin 1080 euroa) 
 Tapahtumapaviljonki 27,4 euroa (nykyarvo noin 540 euroa) 
 Maanpäälliset elokuvateatteritilat ja aulat 18,8 euroa (nykyarvo noin 

370 euroa)
 Maanalaiset elokuvateatteritilat ja aulat 9,4 euroa (nykyarvo noin 

185 euroa) 

Vuokranmäärityksessä on käytetty puolueettoman arvioijan laatimaa 
arviokirjaa. Esitetyt vuokrausperusteet vastaavat tontin markkina-arvoa 
kyseisessä käyttötarkoituksessa. Hankkeen suunnitelmien ja edellä 
mainittujen hintojen perusteella tontin vuosivuokraksi tulisi noin 95 000 
euroa.

Sijaintikartta on liitteenä ja kartta vuokrattavasta alueesta liitteenä 4.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuok-
rausperiaatteet.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet tontti 4218_2
2 Varauspäätös
3 Sijaintikartta
4 Vuokra-aluekartta
5 Salassa pidettävä (Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 kohta) )

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 12.11.2019 § 568

HEL 2019-011125 T 10 01 01 02

Simonkatu 3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle:

 että Kampissa sijaitsevan niin kutsutun Turun kasarmin liike- ja toi-
mistotontin 4218/2 vuokrausperiaatteet elokuva- ja ravintolakäyttöä 
varten vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunki varmistaa hyvissä ajoin ennen rakentamispäätöksen teke-
mistä, että Aseman lapset ry:n ylläpitämälle Walkers-nuorisokahvilalle 
löydetään uudet ja riittävän keskeiset tilat läheltä nykyistä kahvilatilaa.

Käsittely

12.11.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Kaupunki varmistaa hyvissä ajoin ennen raken-
tamispäätöksen tekemistä, että Aseman lapset ry:n ylläpitämälle Wal-
kers-nuorisokahvilalle löydetään uudet ja riittävän keskeiset tilat läheltä 
nykyistä kahvilatilaa.

Kannattaja: Anni Sinnemäki
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina 
Heinäluoman vastaehdotuksen.

05.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 261
V 6.5.2020, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

HEL 2020-004134 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Markku Saariselle eron liikenneliikelaitoksen johtokunnan 
varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Hannu Koposen varajäseneksi (Anu Suorannan henkilö-
kohtainen varajäsen) liikenneliikelaitoksen johtokuntaan vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki § 29)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Markku Saarisen (Vas.) 7.6.2017 § 271 va-
rajäseneksi liikenneliikelaitoksen johtokuntaan vuonna 2017 alkavaksi 
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toimikaudeksi. Markku Saarinen pyytää 29.3.2020 eroa liikenneliikelai-
toksen johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta henkilökohtaisista 
syistä.

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

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

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki § 29)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.04.2020 § 242

HEL 2020-004134 T 00 00 02

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.04.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 262
Vuoden 2019 tilinpäätöksen toimintakertomuksen täydentäminen

HEL 2020-001859 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti täydentää 23.3.2020 omalta osaltaan hyväk-
symänsä vuoden 2019 tilinpäätöksen toimintakertomuksen kohtaa 
1.1.6, Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä tu-
levasta kehityksestä, Covid19-pandemiaa koskevalla lausumalla seu-
raavasti:

Covid19 pandemia

Tilikauden jälkeen helmi-maaliskuussa 2020 Kiinasta levinnyt maail-
manlaajuinen Covid19-pandemia on eskaloitunut ennalta arvaamatto-
maksi sosiaaliseksi, terveydelliseksi ja taloudelliseksi kriisiksi, jonka lo-
pulliset vaikutukset ovat monilta osin epävarmoja mutta joiden arvioi-
daan jo tässä vaiheessa olevan mittavat. Pandemian vaikutusten ar-
viointia yhtä lailla Suomen talouteen kuin maailmanlaajuisesti vaikeut-
taa epätietoisuus pandemian kestosta. 

Viruksen leviämisen hidastamiseksi on eri maissa ja myös Suomessa 
toimeenpantu ennennäkemättömiä ihmisten liikkumista rajoittavia toi-
menpiteitä. Hallitus totesi 18.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan pre-
sidentin kanssa, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot koronaviruk-
sen vuoksi ja Suomessa päädyttiin ottamaan käyttöön valmiuslaissa 
säädetyt toimivaltuudet. Hallitus on valmiuslain valtuuksien nojalla 
päättänyt monista suosituksista ja rajoituksista epidemian leviämisen 
estämiseksi mm. sulkemalla useita toimintoja sekä rajoittamalla ihmis-
ten kokoontumista ja liikkumista sulkemalla maan rajat ja eristämällä 
Uudenmaan muusta Suomesta 27.3.–15.4. väliseksi ajaksi. Rajoitus- ja 
sulkutoimet tulevat vaikuttamaan erittäin merkittävästi sekä globaalisti 
että kansallisesti taloudelliseen toimintaan. Vaikutus Suomen brutto-
kansantuotteeseen on varovaisten arvioiden mukaan vähintään -5 % ja 
joidenkin arvioiden mukaan jopa -13 %. Helsinki tulee kärsimään mitta-
vista verotulomenetyksistä ja myös toimintatuottojen alenemisesta sa-
maan aikaan kun kriisi on jo aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan merkit-
tävää sosiaali- ja terveystoimen menojen lisääntymistä. Kaupungin 
vuoden 2020 talouden kehitys tulee olemaan huomattavasti talousar-
viota heikompi. Taloudelliset vaikutukset tulevat ulottumaan myös lähi-
vuosiin ja merkitsemään sekä talousarvion 2021 että taloussuunnitel-
mavuosien suunnittelua muuttuneiden lähtötietojen pohjalta. 
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Helsingin kaupunki on maaliskuun alussa perustanut kaupungin kriisi-
johtamismallin mukaisen korona-koordinaatioryhmän, joka toimii por-
mestarin johdolla. Ryhmä koordinoi poikkeustilanteen vaatimia kau-
pungin toimenpiteitä. Myös kaupungin johtoryhmän kokouksia on ti-
hennetty ja toimialoilla sekä liikelaitoksissa on käynnistetty omat kriisi-
ryhmät. Em. toimenpitein kaupunki on maalis-huhtikuussa toteuttanut 
aktiivisesti toimenpiteitä epidemian torjumiseksi ja kaupunkilaisten jo-
kapäiväisen elämän helpottamiseksi poikkeusoloissa sekä yritysten ta-
loudellisen tilanteen helpottamiseksi.  

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 23.3.2020 omalta osaltaan kaupungin tilin-
päätöksen vuodelta 2019. Tilinpäätöksen kokoamisen aikaan tiedot 
Kiinasta lähtöisin olevasta koronaviruksesta olivat Suomessa vielä 
alustavia eikä sen vaikutuksia osattu riittävästi arvioida. Maailman ter-
veysjärjestö WHO julisti 11.3.2020 koronaviruksen maailmanlaajuiseksi 
pandemiaksi. Viruksen leviämisen hidastamiseksi on eri maissa ja 
myös Suomessa toimeenpantu ennennäkemättömiä ihmisten liikkumis-
ta rajoittavia toimenpiteitä. 18.3.2020 Suomessa todettiin vallitsevan 
poikkeusolot ja päädyttiin ottamaan käyttöön valmiuslaissa säädetyt 
toimivaltuudet.

Pandemian vaikutusten arviointia yhtä lailla Suomen talouteen kuin 
maailman laajuisesti vaikeuttaa epätietoisuus pandemian kestosta. Jo 
nyt on kuitenkin nähtävissä, että Suomen BKT supistuu merkittävästi 
vuonna 2020.  Tämä leikkaa merkittävästi myös Helsingin verotuloja. 
Verotulojen laskun ja koronaviruksen aiheuttaman, terveydenhuollon 
menojen voimakkaan kasvun seurauksena kaupungin vuoden 2020 ta-
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louden kehitys tulee olemaan huomattavasti talousarviota heikompi, ja 
näkymä on sama myös lähivuosien osalta. 

Vuoden 2019 tilinpäätöksen toimintakertomuksen kohtaa 1.1.6, Arvio 
merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä tulevasta kehi-
tyksestä, esitetään täydennettäväksi päätösehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.03.2020 § 202

HEL 2020-001859 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä kaupungin vuoden
2019 tilinpäätöksen.

Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on 
376 976 075,00 euroa. Tulokseen sisältyvät myös kaupungin liikelaitos-
ten ja itsenäisinä taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen tulokset, jotka 
käsitellään niiden omissa kirjanpidoissa.

Lisäksi kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle tilikauden tulok-
sen käsittelystä seuraavaa:

Alla olevien liikelaitosten yli-/alijäämä siirretään ko. liikelaitoksen johto-
kunnan esityksen mukaisesti taseen omaan pääomaan.
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Alla olevien rahastojen yli-/alijäämä siirretään rahaston sääntöjen mu-
kaisen ko. rahaston rahastopääomaan.

Kaupunginhallitus esitti lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos kä-
sitellään seuraavasti:

Edelleen kaupunginhallitus esitti valtuustolle, että Urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä 
voittovaroista 60 miljoonaa euroa. Rahaston pääoman kasvattaminen 
on tarpeen Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen 
loppuunsaattamisen rahoittamiseksi sekä vireillä olevien liikuntahank-
keiden rahoituksen mahdollistamiseksi. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston 
vapaa pääoma on maaliskuussa 2020 noin 11 miljoonaa euroa. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi
Päivi Turpeinen, va toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

paivi.i.turpeinen(a)hel.fi
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§ 263
Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle

HEL 2020-004860 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti seuraavat virat sosiaali- ja terveystoimialle 
1.6.2020 lukien:

 kuusi sosiaalityöntekijän virkaa
 kuusi sosiaaliohjaajan virkaa
 viisi asiakasohjaajan virkaa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, jois-
sa käytetään julkista valtaa. 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuteen, Idän aikuissosiaali-
työn yksikköön esitetään perustettavaksi neljä sosiaalityöntekijän vir-
kaa. Tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska työntekijät tekevät las-
tensuojelulain (417/2007) ja toimeentulotuesta annetun lain 
(1412/1997) mukaisia päätöksiä jälkihuollon piirissä oleville asiakkaille.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuuteen Helppi-
seniori -palveluun esitetään perustettavaksi viisi asiakasohjaajan virkaa 
työsuhteisten tehtävien tilalle.

Terveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuuteen psykiatria- ja 
päihdepalvelujen mielialapalveluihin esitetään perustettavaksi sosiaali-
työntekijän ja sosiaaliohjaajan virat työsuhteisten tehtävien tilalle. Asu-
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misen tuen palveluihin esitetään perustettavaksi viisi sosiaaliohjaajan 
virkaa ja sosiaalityöntekijän virka. 

Edellä mainituissa asiakasohjaajien, sosiaalityöntekijöiden ja sosiaa-
liohjaajien tehtävissä edellytetään virkasuhdetta, koska tehtäviin kuuluu 
mm. sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen palvelutarpeen arviointi 
ja toimeentulotukipäätösten tekeminen. 

Perustettavaksi esitettäville yhteensä 17 viralle on määräraha sosiaali- 
ja terveystoimialan vuoden 2020 talousarviossa.

Henkilöstöjohtaja on 11/22.1.2020 päätöksensä mukaisesti siirtänyt 
tehtävien vaativuusluokittelua ja tehtäväkohtaista palkkaa koskevan 
toimivallan henkilöstöpolitiikan päällikölle. Perustettavaksi esitettävien 
virkojen tehtäväkohtainen palkka määräytyy kunnallisen virka- ja työeh-
tosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perus-
teella: 
                                                       
- sosiaalityöntekijä 3 350,00-3 400,00  euroa kuukaudessa
- sosiaaliohjaaja 2 511,49-2 554,52 
- asiakasohjaaja 2 628,30.

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 264
Selvitys osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta 2018-2019 ja esi-
tys osallistuvan budjetoinnin toteuttamisperiaatteista 2020-2021

HEL 2018-004039 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, alueosallisuuspäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, puhelin: 310  84026

kirsi.verkka(a)hel.fi

Liitteet

1 Osallistuvan budjetoinnin toteuttamisen periaatteet 2020-2021
2 Selvitys osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta 2018-2019
3 Tutkimuskatsaus Kaupunkilaisten aanet osallistuvassa budjetoinnissa
4 Osallistuvan budjetoinnin palaute ja arviointi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen osallistuvan 
budjetoinnin toimeenpanosta 2018-2019.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä osallistuvan budjetoinnin toteutta-
misperiaatteet 2020-2021 liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Osallistuvan budjetoinnin ensimmäinen toteutus 2018-2019

Kaupunginhallitus päätti 13.11.2017 §:n 1047 osana osallisuusmallia 
käynnistää kaupunkitasoisen osallistuvan budjetoinnin. Kaupunginval-
tuusto päätti 13.6.2018 § 9 perustaa itsenäiseksi taseyksiköksi muo-
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dostettavan Osallisuusrahaston (Delaktighetsfonden). Osallisuusrahas-
ton tarkoituksena on edistää yhdenvertaista kaupunkia luomalla talou-
delliset edellytykset helsinkiläisten asukkaiden ja yhteisöjen esittämien 
hankkeiden ja projektien toteuttamiselle hallintosäännön 27 luvun 1 §:n 
mukaisesti. Kaupunginvaltuusto totesi rahaston perustamispäätöksen 
yhteydessä, että kaupunginhallitus tulee erikseen päättämään osallis-
tuvan budjetoinnin määrärahan valmisteluperiaatteista ja toteutuksesta.

Kaupunginhallitus päätti 1.10.2018 § 631 osallistuvan budjetoinnin en-
simmäisen toteutuksen periaatteista. Samalla kaupunginhallitus päätti, 
että kaupunginhallitukselle tuodaan selvitys osallistuvan budjetoinnin 
ensimmäisestä toteutuksesta, jotta osallistuvan budjetoinnin periaattei-
ta ja toteutustapaa voidaan tarvittaessa korjata. Selvitys ensimmäisestä 
toteutuksesta on päätöksen liitteessä 2.

Kaupunginhallitus päätti 1.10.2018 § 631, että osallistuvan budjetoinnin 
äänestysprosenttia seurataan niin, että äänestyskäyttäytymistä voidaan 
tutkia vastaavasti kuin valtiollisissa ja kuntavaaleissakin. Valtiollisissa ja 
kuntavaaleissa kaupunki seuraa äänestyskäyttäytymisestä äänestysp-
rosentteja äänestysalueilla sekä ehdokkaiden saamia ääniä. Äänestys-
käyttäytymistä tutkittiin kaupunkitutkimus ja tilastot-yksikössä. Tulokset 
on julkaistu tutkimuskatsauksessa Kaupunkilaisten äänet osallistuvas-
sa budjetoinnissa. Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin ää-
nestys 2019
(liite 3).

Toimialat ovat käynnistäneet vuonna 2019 toteutukseen äänestettyjen 
suunnitelmien toimeenpanon alkuvuodesta 2020. Omastadi.hel.fi -
palveluun on avattu sivusto, jossa kaupunkilaiset voivat seurata hank-
keiden toteutumista.               

Osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteet ja reunaehdot 2020-2021

Toteutusperiaatteiden ja budjettiehdotusten reunaehtojen muutostar-
peita ja täsmennyksiä on tehty ensimmäisen kierroksen kokemusten ja 
palautteen pohjalta. Merkittävimmät uudistukset toteutusperiaatteissa 
liittyvät päällekkäisten ehdotusten yhdistämiseen, äänestyskäytäntöön, 
osallistuvan budjetoinnin toimeenpanon vuosisykliin ja määrärahaan. 
Lisäksi tehtiin joitain täsmennyksiä budjettiehdotusten reunaehtoihin ja 
toimeenpanon käynnistymiseen. 

Osallistuvaa budjetointia on kehitetty muotoilullisin periaattein ja tietoa 
prosessin onnistumisesta ja kehittämistarpeista on kerätty kaupungin 
asiantuntijoilta ja kaupunkilaisilta monin eri tavoin. Osallistuvasta budje-
toinnista on kerätty koko toimeenpanon ajan säännöllisesti palautetta 
erilaisin kyselyin, työpajoissa ja työkokouksissa. Kooste palautteista ja 
arvioinnista on liitteessä 4. Tutkimuksellisena arviointikumppanina on 
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toiminut Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoit-
taman BIBU -tutkimushankkeen tutkijat (Kansalaisuuden kuilut ja 
kuplat). 

Merkittävä uudistus toteutusperiaatteissa on linjaus, jonka mukaan 
2020-2021 budjettiehdotusten valmistelun periaatteena on se, että läh-
tökohtaisesti samaan kohteeseen ja palveluun liittyvät ehdotukset yh-
distetään ja niitä valmistellaan saman suunnitelman sisällä.

Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisellä kierroksella kaupunginhallituk-
sen 1.10.2018 § 631 päätöksen mukaisesti lähtökohtaisesti kaikki eh-
dot täyttävät ehdotukset etenivät äänestykseen. Päätös vaikeutti sa-
mankaltaisten ehdotusten yhdistämistä sekä laajempaa puntaroivaa 
kaupunkilaiskeskustelua suunnitelmien tarpeellisuudesta, kohderyhmis-
tä ja sijoittumisesta suurpiirissä. Äänestykseen eteni ehdotuksia, jotka 
kohdistuivat samaan palveluun tai kohteeseen ja olivat keskenään mel-
ko samanlaisia. Tämän seurauksena äänestettävänä oli paljon päällek-
käisiä suunnitelmia ja niiden saamat äänet hajaantuivat ja vaikeuttivat 
suunnitelmien menestystä äänestyksessä.

Äänestys toteutetaan jatkossa kahdesti valtuustokaudessa
vuosittaisen sijaan. Koska äänestys toteutetaan kahdesti valtuustokau-
dessa vuosittaisen sijaan, varataan 2020-2021 osallistuvaan budjetoin-
tiin 8,8 miljoonaa euroa aiemman 4,4 miljoonan euron sijaan.  Jos pala-
taan vuosittain toimeenpantavaan osallistuvaan budjetointiin, määrära-
ha laskee takaisin 4,4 miljoonaan euroon. Määrärahasta kohdennetaan 
80 % suurpiirikohtaisesti niiden väestömäärään pohjautuen. Määrära-
hasta 20 % kohdennetaan kaupunkiyhteisiin hankkeisiin. Näitä ovat 
ehdotukset, jotka kohdentuvat kahden tai useamman suurpiiriin alueel-
le tai koskevat koko kaupunkia. Helsinkiläiset voivat äänestää vapaava-
lintaisen suurpiirialueen budjettiehdotusten lisäksi myös kaupunkiyhtei-
sistä budjettiehdotuksista.

Osallistuvaa budjetointia suunniteltiin ensimmäisen kierroksen valmis-
telun yhteydessä toteuttavaksi vuosittain. Toimialat toivat omissa pa-
lautteissaan yksimielisesti esille sen, että seuraava osallistuvan budje-
toinnin sykli olisi hyvä olla kaksivuotinen. Ensimmäinen kierros osoitti, 
että uudenlaisen toimintatavan omaksuminen ja hyvien käytäntöjen 
hiominen tarvitsevat aikaa. Helsingin osallistuva budjetointi painottaa 
deliberatiivista keskustelua. Keskustelevaan ja kohtaamiseen perustu-
va työskentely edellyttää pidempää prosessia. Kaksivuotinen valmiste-
lusykli tukee laadukasta valmistelua ja antaa riittävästi aikaa yhteiske-
hittämiselle ja vuorovaikutukselle kaupunkilaisten kanssa. Äänestyksen 
jälkeen on myös hyvä varata aikaa toteutukseen äänestettyjen hank-
keiden käynnistämiselle ennen uuden kierroksen aloittamista. Osallis-
tuvan budjetoinnin toteuttamisen vuosisykliä voidaan arvioida uudel-
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leen ja muuttaa myöhemmin, kun kaupungilla on enemmän kokemusta 
osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta.

Tarkoituksenmukaiseksi äänestyskäytännöksi kaudella 2020-2021 
nähdään vaihtoehto, jossa äänestystuloksen seuraaminen reaaliaikai-
sesti äänestyksen edetessä jätetään edelleen avoimeksi, mutta äänes-
tyspäätöstä ei ole mahdollista muuttaa jälkikäteen, kuten ensimmäises-
sä äänestyksessä oli. Osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä on 
mahdollista kannattaa alueellisen budjetin puitteissa useita ehdotuksia. 
Budjettiehdotusten voidaan katsoa olevan aloitteisiin verrattavia kunta-
laisten ehdotuksia siitä, mihin kaupungin varoja tulisi kohdentaa. 

Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisessä äänestyksessä äänet jätettiin 
näkyville, koska näin haluttiin lisätä mielenkiintoa äänestystä kohtaan ja 
saada aikaan keskustelua kaupunginosien kehittämistarpeista asukkai-
den ja yhteisöjen välillä. Uuden toimintatavan vakiintumisen ja laajan 
joukon mukaan aktivoimisen kannalta on tärkeää lisätä ja ylläpitää 
kaupunkilaisten kiinnostusta osallistuvaa budjetointia kohtaan. Lisäksi 
on tärkeää vahvistaa kokemusta oman osallistumisen välittömistä vai-
kutuksista äänestystulokseen, kannustaa kaupunkilaisia aktivoitumaan 
itse ja aktivoimaan muita osallistumaan.

Äänestyspäätöstä oli myös mahdollista muuttaa äänestysajan loppuun 
asti. Äänestyspäätöksen äänestysaikana muuttamismahdollisuuden 
nähtiin kuitenkin myöhemmin asettavan äänestäjät eriarvoiseen ase-
maan sekä aiheuttavan äänestysajan viimeisenä tunteina taktikointia ja 
äänten siirtelyä. Omastadi.hel.fi --palvelu ruuhkautui tarpeettomasti ja 
kaikki äänestämään kirjautuneet eivät saaneet suoritettua äänestystä 
loppuun asti. Mahdollisuus vaihtaa ääntä asetti epätasa-arvoiseen 
asemaan erityisesti ne äänestäjät, jotka kävivät äänestämässä kau-
pungin äänestyspisteissä siitä syystä, että heillä ei ollut äänestyksen 
edellyttämää osaamista, laitteita tai internetyhteyttä. Se, että äänestys-
päätöstä ei ole jatkossa mahdollista muuttaa äänestysvaiheen viimeisi-
nä tunteina, lisää äänestäjien välistä tasa-arvoa sekä vähentää palve-
lun tarpeetonta ruuhkautumista ja äänten siirtelyä taktikointitarkoituk-
sella äänestyksen loppuvaiheessa. 

Tarkoituksenmukaista äänestyskäytäntöä arvioitaessa vaihtoehtoina 
olivat myös yhdistelmä, jossa sekä äänestystuloksen reaaliaikainen 
seuraaminen että oman äänestyspäätöksen muuttaminen äänestyksen 
aikaan eivät olisi olleet mahdollisia. Tämän äänestyskäytäntövaihtoeh-
don arvioidaan kuitenkin vähentävän niin kiinnostusta osallistuvaa bud-
jetointia kohtaan kuin keskustelua alueellisista kehittämistarpeista. 
Edellä mainituin perustein myöskään äänestyskäytäntöä, jossa reaa-
liaikainen tuloksen seuraaminen ei olisi ollut mahdollista mutta äänes-
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tyspäätöstään olisi voinut muuttaa jälkikäteen, ei nähty tarkoituksen-
mukaiseksi.

Äänioikeutettuja ovat edelleen kaikki äänestysvuoden aikana 12 vuotta 
täyttävät ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka ovat kirjoilla Helsingissä. 
Kouluissa tuetaan lasten ja nuorten äänestämistä kuudennella luokka-
asteella ja siitä ylöspäin.

Jos jonkin toteutettavaksi äänestetyn budjettiehdotuksen toimeenpanoa 
ei voida jostain perustellusta syystä toimialalla käynnistää, tulee asiasta 
tehdä päätös toimialalautakunnassa osallistuvan budjetoinnin toteutu-
misen raportoinnin yhteydessä.

Aikaisemmin kuvattujen toteutusperiaatteiden muutosten lisäksi täs-
mennetään muutamia budjettiehdotusten reunaehtoja. Osallistuvan 
budjetoinnin toteutuskelpoisuuden arvioimisessa käytetyt budjettiehdo-
tusten reunaehdot on pyritty pitämään edelleen hyvin yleisellä tasolla, 
jotta ne säilyisivät ymmärrettävinä ja ohjaisivat ehdotusten sisältöjen 
valmistelua kaikkein kriittisimmissä kohdissa kuitenkaan liikaa niitä ra-
joittamatta. Yleisen tason reunaehdoilla on haluttu turvata riittävän ma-
tala kynnys ideoida toimintaa ja mahdollistaa monipuolisten hankkeiden 
toteuttaminen osallistavan budjetin määrärahoilla. 

Jatkossa osallistuvan budjetoinnin budjettiehdotusten ja suunnitelmien 
toteutuskelpoisuutta tarkasteltaessa huomioidaan yleis- ja asemakaa-
van lisäksi kunnan toimielimen vahvistamat palvelulinjaukset ja suunnit-
teluperiaatteet sekä olemassa oleva palvelu- ja tilaverkosto.  Osallistu-
van budjetoinnin hankkeet eivät voi kohdentua liikelaitosten ja tytäryh-
teisöjen toimintaan. Lisäksi rajataan pois ne toimialojen kohteet, joille 
on varattu määrärahat kaupungin talousarviossa. Osallistuvan budje-
toinnin määrärahoja on tarkoituksenmukaista kohdentaa hankkeisiin, 
joihin ei ole vielä rahoitusta tai kohteisiin, joissa ei ole käynnistetty vielä 
suunnittelua.

Toimeenpanon aluejakoon ei nähty ensimmäisen kierroksen jälkeen 
vielä tarpeelliseksi tehdä muutoksia. Palautekyselyjen perusteella 
enemmistö vastaajista koki nykyisen aluejaon luontevana. Aluejaon 
kehittämistä tulee tarkastella sen jälkeen, kun kaupungilla on enemmän 
kokemusta osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta.

Osallistuvan budjetoinnin budjettiehdotusten tulee jatkossakin olla kau-
pungin arvojen ja strategian mukaisia sekä kaupungin toimivallan puit-
teissa toteutettavissa. Jatkossakin on tärkeää, että ehdotukset eivät voi 
olla kaupungin aikaisempien päätösten ja linjausten vastaisia. Budjet-
tiehdotusten tulee lisätä kaupunginosien toimivuutta, viihtyisyyttä, elin-
voimaisuutta, turvallisuutta tai yhteisöllisyyttä paikalliset lähtökohdat ja 
voimavarat huomioiden. 
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Äänestykseen etenevien budjettiehdotusten alaraja säilyy 35 000 eu-
rossa. Riittävän suurilla budjettiehdotuksilla pyritään varmistamaan nii-
den vaikuttavuus ja kohdentamaan valmistelun resursseja suurempiin 
kokonaisuuksiin. Alle 35 000 euron ehdotukset katsotaan soveltuvan 
paremmin toimialojen normaalin budjetin tai esimerkiksi avustusmäärä-
rahojen puitteissa valmisteltaviksi. Budjettiehdotusten kokoluokkaa on 
mahdollista skaalata. Yksittäisen suunnitelman maksimiraja säilyy alu-
eelle osoitetussa määrärahassa, jottei liikaa rajoitetta mahdollisuuksia 
ideoida toimintaa sekä varmistetaan, että väestöpohjaltaan pienimmil-
läkin alueilla on mahdollista saada toteutettavaksi myös isompia ja vai-
kuttavampia hankkeita.

Budjettiehdotusten koordinaatio- ja toimeenpanovastuu on kaupungin 
toimialoilla. Ensimmäisellä kierroksella jätettiin jonkin verran ehdotuk-
sia, joissa haettiin selkeästi määrärahaa ehdottajan omalle yhteisölle. 
Määrärahaa ei voi kuitenkaan kohdentaa avustuksena tai tukena suo-
raan kaupunkiorganisaation ulkopuolisille tahoille, mutta tuotannossa 
voidaan tehdä yhteistyötä niin yhteisöjen, yritysten kuin asukkaiden 
muodostamien vapaamuotoisten toimintaryhmien kanssa. Toteutuk-
seen liittyvissä hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintasääntöjä 
ja normaalia kilpailulainsäädäntöä. 

Jatkossakin toimialat arvioivat kustannusten arvioimisen yhteydessä 
hankkeista toimialalle aiheutuvia ylläpitokuluja ja ne otetaan huomioon 
seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa.

Toimeenpanon eri vaiheet muodostuvat ensimmäisen kierroksen ta-
paan budjettiehdotusten ideointivaiheesta, suunnitelmien yhteiskehit-
tämisestä ja arvioimisesta sekä toteutukseen etenevien suunnitelmien 
äänestämisestä. 

Toimeenpanon johtaminen ja seuranta

Kaupunginhallitus päättää osallisuusrahaston sääntöjen mukaisesti 
toimeenpanokausittain toimeenpanon periaatteet. Kaupunginkanslia on 
vastaa toimintaperiaatteiden päätösvalmistelusta ja toimeenpanon 
koordinoinnista tiiviissä yhteistyössä toimialojen kanssa. Toimiala vas-
taa toimialakohtaisesta osallistuvan budjetoinnin valmistelusta ja toteu-
tuksesta, resursoinnista sekä hankkeiden toteutumisesta kaupunginhal-
lituksen vahvistamien tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesti 
sekä siitä, että osallistuva budjetointi huomioidaan osana toimialan 
normaalia talouden ja toiminnan suunnittelua. 

Osallistuvan budjetoinnin projektiryhmä on toiminut operatiivisen val-
mistelun ja toimeenpanon yhteistyöelimenä. Projektiryhmän jäsenet 
ovat olleet toimialan osallisuuden ja viestinnän sekä eri palvelujen 
asiantuntija- tai esimiestehtävissä työskenteleviä. Lisäksi toimialat ovat 
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perustaneet sisäisiä osallistuvan budjetoinnin toimeenpanon ryhmiä tai 
muita toimialan sopivaksi katsoma ryhmiä koordinoimaan valmistelua ja 
toimeenpanoa toimialalla. 

Ensimmäisen toteutuskierroksen aikana tunnistettiin tarve täsmentää 
projektiryhmän tehtäviä. Jatkossa projektiryhmä linjaa tarvittaessa toi-
mialayhteisiä toimintatapoja osallistuvan budjetoinnin toimeenpanossa 
sekä seuraa kaupunkitasoisesti toteutusta toimialoilla sekä äänestetty-
jen hankkeiden toimeenpanoa. Projektiryhmän kokoonpanoa tarkiste-
taan siten, että jäsenet ovat osallistuvan budjetoinnin toimeenpanon lin-
jaamisen ja johtamisen kannalta keskeisessä asemassa olevia toimia-
lojen ja kanslian esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivia.  

Osallistuvan budjetoinnin toteutumisen seuranta ja arviointi on osa 
kaupunkistrategian seurantaa. Kaupunginhallitus päätti osallistuvan 
budjetoinnin seurantamittariksi äänestysprosentin, jota seurataan 
alueittain ja ikäryhmittäin (12.3.2018 § 153). Lisäksi kaupunginhallituk-
sen päätöksen (13.11.2017 § 1047) mukaisesti toimialalautakunnat ra-
portoivat osallisuuden toteutumisesta osallisuuden toteutumisesta toi-
mialalautakunnalle, jonka yhteydessä on luontevaa raportoida myös 
osallistuvan budjetoinnin toteutumisesta toimialalla .

Strategiaseurannan ja osallisuusmallin seurantaan sisältyvän seuran-
nan lisäksi katsotaan tarpeelliseksi seurata myös osallistuvan budje-
toinnin kautta toteutettavien budjettiehdotusten ja suunnitelmien toi-
meenpanon toteutumista toimialakohtaisesti. Toimeenpanon etenemi-
sestä raportoidaan toimialalautakunnissa osallisuus- ja vuorovaikutus-
mallin raportoinnin yhteydessä. Lisäksi toimialat raportoivat tarvittaessa 
hankkeiden toimeenpanon etenemisestä kaupungin johtoryhmässä. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, alueosallisuuspäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, puhelin: 310  84026

kirsi.verkka(a)hel.fi

Liitteet

1 Osallistuvan budjetoinnin toteuttamisen periaatteet 2020-2021
2 Selvitys osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta 2018-2019
3 Tutkimuskatsaus Kaupunkilaisten aanet osallistuvassa budjetoinnissa
4 Osallistuvan budjetoinnin palaute ja arviointi

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Toimialajohtajat

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.04.2020 § 257

HEL 2018-004039 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.04.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan yhdeksännen ehdotuksen 
kokouksen viimeisenä asiana.

Asian aikana kuultavana oli kehittämispäällikkö Kirsi Verkka. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta.

01.10.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

24.09.2018 Pöydälle

17.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, alueosallisuuspäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, puhelin: 310  84026

kirsi.verkka(a)hel.fi
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§ 265
Kaupunginvaltuuston 22.4.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 22.4.2020 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

119 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

120 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

121 §, Kyselytunti

122 §, Nuorten aloitteet 1.7. - 31.12.2019

123 §, Kunnan asukkaan aloitteet 1.7.-31.12.2019

Ei toimenpidettä.

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

Kaupunginhallitus antoi kaupunkiympäristölautakunnalle seuraavan 
valmistelukehotuksen:

Hernesaaren ja eteläisen kantakaupungin liikenteen toimivuuden ja 
asukasviihtyisyyden parantamiseksi selvitetään kaikkien eri liikenne-
muotojen näkökulmasta, millaisilla uusilla liikenneratkaisuilla voidaan 
sujuvoittaa Hernesaaren ja eteläisen kantakaupungin liikennettä ulos-
menoteille ja vähentää Hernesaaren liikenteestä aiheutuvaa eteläisiin 
kaupunginosiin ja Töölöön suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa 
huolto- ja henkilöautoliikennettä.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helen Oy:lle, Helsin-
gin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun lii-
kenne –kuntayhtymälle, Museovirastolle/kulttuuriympäristön suojelu, 
Väylävirastolle ja hyväksymispäätöksestä tiedon pyytäneille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle, kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialle sekä asemakaavoitukselle.

125 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet
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Aloitteet 7 - 9 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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§ 266
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 17 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto 21.4.2020
kaupunkiympäristölautakunta 21.4.2020
- ympäristö- ja lupajaosto 23.4.2020
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.4.2020
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 23.4.2020
  
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 258, 259, 260, 261, 264, 265 ja 266 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 262 ja 263 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mika Raatikainen Fatim Diarra

Pia Pakarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 05.05.2020.


