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Kokousaika 18.05.2020 16:00 - 16:40

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)
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 (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aho, Mikko (etänä) kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Jolkkonen, Juha (etänä) 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
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
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Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
von Bruun, Santtu (etänä) vs. elinkeinojohtaja
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
299 - 307 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
299 §

Juha Summanen hallintojohtaja
300 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
301 - 307 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
299 - 307 §
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§ Asia

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

300 Asia/2 V 27.5.2020, Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten 
alueiden jaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

301 Asia/3 V 27.5.2020, Tilojen vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan käyttöön koulujen väistötilaksi (Arkadiankatu 24)

302 Asia/4 Omaisuudenhallintayksikön johtajan viran perustaminen liikenneliike-
laitokseen

303 Asia/5 Yksikön päällikön viran perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle

304 Asia/6 Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2019 arviointikertomuksesta

305 Asia/7 Lausunto oikeusministeriölle usean kielen merkitsemisestä väestötie-
tojärjestelmään

306 Asia/8 Pelastuslaitoksen pelastuskomentajan virkaan ottaminen

307 Asia/9 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 299
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 Ozan 
Yanarin ja Daniel Sazonovin sekä varatarkastajiksi Nasima Razmyarin 
ja Pia Pakarisen.

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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§ 300
V 27.5.2020, Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleis-
ten alueiden jaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

HEL 2020-006279 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Mikko Särelälle eron kaupunkiympäristölautakunnan ra-
kennusten ja yleisten alueiden jaoston varapuheenjohtajan 
ja jäsenen luottamustoimista ja

 valitsee Tuomas Rantasen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kau-
punkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
toon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta 
esittää Tuomas Rantasta jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kaupun-
kiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 4.5.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Mikko Särelälle eron kaupunkiympäristölautakunnan ra-
kennusten ja yleisten alueiden jaoston varapuheenjohtajan 
ja jäsenen luottamustoimista ja

 valitsee _________ jäseneksi ja ________ varapuheenjohtajaksi 
kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudek-
si.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Mikko Särelän (Vihr.) 7.6.2017 § 269 jäse-
neksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunkiympäristölautakunnan raken-
nusten ja yleisten alueiden jaostoon vuonna 2017 alkavaksi toimikau-
deksi. Mikko Särelä pyytää 4.5.2020 eroa kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenen ja varapuheen-
johtajan luottamustoimista muiden luottamustehtävien ja henkilökoh-
taisten syiden vuoksi.

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

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

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 4.5.2020

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos
Tarkastusvirasto
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§ 301
V 27.5.2020, Tilojen vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan käyttöön koulujen väistötilaksi (Arkadiankatu 24)

HEL 2020-004295 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata liitteenä 1 olevan 16.4.2020 päi-
vätyn hankesuunnitelman mukaiset tilat kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan käytettäviksi väistötiloiksi siten, että vuokratilojen enimmäis-
laajuus on 5 867 htm² ja enimmäishinta on arvonlisäverottomana 20 
136 000 euroa 15 vuoden vuokra-ajalle laskettuna. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 16.4.2020
2 Vuokrasopimusluonnos
3 Vastuujakotaulukko, hankintarajaliite
4 Kasko lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokranantaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Väistötilojen tarve

Taivallahden peruskoulun perusparannus ajoittuu vuoden 2021 talous-
arvion liitteenä olevan talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman 
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valmistelussa vuosille 2022–2024. Taivallahden peruskoulu tarvitsee 
väistötilat perusparannuksen ajaksi. Väistötiloiksi on suunniteltu Arka-
diankatu 24 kiinteistöä sekä Hiekkarannantien paviljonkeja. Peruspa-
rannuksen aikana opetusta ei voida järjestää koulun nykyisissä tiloissa. 
Väistötilojen rakentaminen Taivallahden peruskoulun tontille peruskor-
jauksen ajaksi ei ole mahdollista. 

Arkadiankatu 24 kiinteistöä on tarkoitus käyttää Taivallahden peruskou-
lun väistötilatarpeen jälkeen viiden muun koulun väistötilatarpeisiin 
alustavan suunnitelman mukaan vaiheittain seuraavasti:

- 1 vaihe Taivallahden peruskoulu ajalle 8/2022–11/2024

- 2 vaihe Zacharias Topeliusskolan ja Töölön ala-asteen koulu ajalle 
1/2025–6/2026

- 3 vaihe Ressun peruskoulu, luokat 1–9 ajalle 6/2026–6/2028

- 4 vaihe Meilahden yläasteen koulu ajalle 6/2028–12/2029

- 5 vaihe Snellmanin ala-asteen koulu sekä LPK ajalle 1/2030–6/2031

- 6 vaihe Tölö Gymnasium ajalle 6/2031–12/2032

Arkadiankatu 24:n tilat ovat toiminnallisesti ja sijainniltaan sopivat edel-
lä mainittujen koulujen väistötiloiksi. Tilat sijaitsevat Taivallahden kou-
luun nähden 800 m kävelymatkan päässä Etu-Töölössä keskeisellä 
alueella. Väistötilaketjun sijoittaminen paikallaan pysyvään samaan 
kiinteistöön on kustannuksiltaan taloudellinen ratkaisu.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Viitesuunnitelmat ja tilaohjelma ovat 
oheismateriaalissa.

Tilojen laatutavoitteet ja hankkeen ympäristötavoitteet

Hanke toteutetaan Helsingin koulurakennusten normaalin laatutason 
mukaisena. Hankkeessa toteutetaan nykyvaatimusten mukainen oppi-
misympäristö, jolloin tilat ovat esteettömät ja toiminnallisesti kaikille op-
pijoille sopivat sekä lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevat.

Kiinteistön omistaja hakee hankkeelle ympäristösertifikaattia BREEAM-
sertifiointijärjestelmän mukaisesti. BREEAM-luokitus(Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method) perustuu yhteiseen 
eurooppalaiseen normistoon ja on Euroopan johtava rakentamisen ym-
päristöluokitusjärjestelmä. 
Hankkeelle haetaan Very Good -luokkaa, joka on vaatimusluokaltaan 
arvioitu LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Gol-
dia vastaavaksi.
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Hankkeen laajuus

Vuokra-alue käsittää koko rakennuksen pihoineen. Rakennukseen kuu-
luu vuonna 1930 valmistunut alkuperäinen koulurakennus sekä vuonna 
1998 valmistunut lisäosa. Rakennuksen
pinta-ala on 7793 brm2, 5867 htm2, 4403 hym2. Koska Arkadiankatu 
24:n piha-alue ei yksin riitä ala-asteen tilatarpeisiin, piha-aluetta järjes-
tetään lisää naapuritontilta, jolla sijaitsee Etu-Töölön lukio. Pihojen yh-
teiskäytöstä sovitaan erikseen kasvatuksen ja koulutuksen sekä kau-
punkiympäristön toimialan kesken. Tarkoituksena on, että ala-asteen 
kiinteitä rakenteita ei tule lukion pihalle ja että pihan soveltuvuus ala-
asteikäisille varmistetaan.

Tilojen korjaus- ja muutostyöt

Kiinteistön omistaja toteuttaa tiloissa käyttäjän tarpeeseen pohjautuvan 
tilaohjelman mukaiset perusparannustyöt. Suurin osa alkuperäisen 
koulurakennuksen tiloista on ollut hiljattain opetuskäytössä. Osa tiloista 
on ollut väliaikaisesti toimistokäytössä. Tilat muutetaan kokonaan ta-
kaisin koulukäyttöön. Kiinteistön lisärakennus on ollut toimistokäytössä 
ja se muutetaan vuokrahankkeen yhteydessä esikoulukäyttöön. Tilat 
vastaanotetaan kiinteistön omistajalta valmiina, viitesuunnitelmien mu-
kaisesti toteutettuna. Vuokralaisen vastuulle jäävät irtokalustus ja toi-
mintaan liittyvät irtaimet varusteet. 

Kiinteistön omistaja hakee muutostöille tarvittavan rakennusluvan. 

Tilojen käyttöönotto

Vuokrattavat väistötilat otetaan käyttöön elokuussa 2022. 

Vuokraus

Koska kaupungin omassa rakennuskannassa ei ollut tarjolla vapaata 
opetukseen sopivaa väistötilaa, selvitettiin vuokrattavia vaihtoehtoisia 
tiloja Taivallahden peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen rajautuen. Ar-
kadiankatu 24 kiinteistössä, joka pitää sisällään vanhan rakennuksen 
sekä lisärakennuksen, on tiloja yhteensä noin 5 867 htm². Kiinteistön 
vuokrataso on kilpailukykyinen kaupungin muihin alueen opetustiloihin 
verrattuna. Tilojen vuokraukseen ei hankintalain 9 §:n perusteella so-
velleta hankintalakia.

Kaupunkiympäristön toimiala tekee vuokrasopimuksen omistajayhtiön 
Hemsö Finland Utbildningsfastigheter Oy:n kanssa. Vuokrasopimus al-
kaa, kun muutostyöt ovat valmiit ja kohde on hyväksytty käyttöön otet-
tavaksi. Vuokrasopimuksen on tarkoitus alkaa ja hallinnanluovutuksen 
on tarkoitus tapahtua kesäkuun 2022 aikana. Vuokrasopimus tehdään 
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15 vuoden määräajaksi. Sopimuksessa kaupungilla on kohteesta osto-
optio siinä tapauksessa, että omistaja päättää myydä kiinteistön. Vuok-
rasopimusluonnos on liitteenä 2.

Vuokran määrä

Vuokrattavien tilojen 5 867 htm² pääomavuokra on 18,12 euroa/htm² 
kuukaudessa ja ylläpitovuokra 3,89 euroa/htm² kuukaudessa sopimuk-
sen alkaessa, eli yhteensä 22,01 euroa/htm² kuukaudessa. Yhteenlas-
kettu kokonaisvuokra on noin 129 150 euroa kuukaudessa ja noin 1 
549 600 euroa vuodessa. Arvonlisäveroton pääomavuokra on noin 106 
310 euroa kuukaudessa ja noin 1 275 720 euroa vuodessa, eli 15 vuo-
den vuokra-ajalle se on noin 19 136 000 euroa. Pääomavuokra ei sisäl-
lä 1 milj. euron lisä- ja muutostyövarausta.

Tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti pääomitettu arvonlisävero-
ton pääomavuokra 15 vuoden vuokra-ajalle nykyarvoon laskettuna on 
14 249 287 euroa. Nykyarvo tarkoittaa myöhempänä ajankohtana 
maksettavien maksujen arvoa tarkasteluhetkellä (ts. nykyrahassa).

Ylläpitovuokra muodostuu muun muassa kiinteistön kunnossapidosta ja 
korjaustöistä, kiinteistöveroista, kiinteistön vakuutuksista, jätehuollosta, 
lämmitys- ja jäähdytyskustannuksista sekä vesi- ja viemäriliittymämak-
suista. Ylläpitovuokran määrä vahvistetaan etukäteen yhden vuoden 
ajanjaksoksi kerrallaan toteutuneiden ylläpitokulujen perusteella siten, 
että ylläpitokulujen yli- tai alijäämä otetaan huomioon seuraavan ylläpi-
tovuokran määräytymisvuoden ylläpitovuokran määrässä.

Päävastuu ylläpidosta on kiinteistön omistajalla. Vuokralainen vastaa ti-
lojen ylläpidosta niiltä osin kuin vastuunjakotaulukon luonnoksessa on 
sovittu. Luonnos vastuunjakotaulukosta on liitteenä 3.

Tilakustannus käyttäjälle

Tilakustannus käyttäjälle on enintään 23,96 euroa/htm² kuukaudessa 
eli yhteensä noin 140 573 euroa kuukaudessa ja noin 1 687 000 euroa 
vuodessa.

Tilakustannus muodostuu kaupunkiympäristön toimialan
kiinteistön omistajalle maksamasta kokonaisvuokrasta sisältäen pää-
omavuokran 18,12 euroa/htm², ylläpitovuokran 3,89 euroa/htm², kau-
punkiympäristön toimialan perimän hallintokulun 0,50 euroa/m² sekä 
kaupunkiympäristön toimialan ylläpitokulun 0,50 euroa/htm² kaupun-
kiympäristön toimialan vastuulla olevista ylläpitovastuista. Lisäksi se si-
sältää 0,95 euroa/m² lisä- ja muutostyövarauksia enintään 1 miljoonaa 
euroa varten. Ylläpitokustannukset määräytyvät toteutuneiden kustan-
nusten perusteella aina vuodeksi kerrallaan.
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Hankkeen rahoitus

Tilaratkaisun vuokra rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttö-
talousmäärärahoista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 5.5.2020 antanut hankesuunnitel-
masta puoltavan lausunnon. Lausunnon mukaan hankesuunnitelma 
vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lau-
sunto on liitteenä 4.

Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan kaupun-
ginvaltuusto päättää ottaa vuokralle liikehuoneiston, kun sopimuksen 
ennakoitu kokonaisarvo ylittää 10 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yh-
teydessä oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja ylei-
set alueet -palvelukokonaisuuden toimitilavuokrausyksikön päällikkö 
vuokraamaan Hemsö Finland Utbildningsfastigheter Oy:ltä yhteensä 
5 867 htm²:n tilat 15 vuoden vuokra-ajaksi ja tekemään vuokrasopi-
mukseen vähäisiä muutoksia. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 16.4.2020
2 Vuokrasopimusluonnos
3 Vastuujakotaulukko, hankintarajaliite
4 Kasko lausunto

Oheismateriaali

1 Tilaohjelma ja viitesuunnitelma

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2020 10 (58)
Kaupunginhallitus

Asia/3
18.05.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Ote Otteen liitteet
Vuokranantaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 05.05.2020 § 110

HEL 2020-004295 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon osoittee-
seen Arkadiankatu 24 toteutettavien vuokrahankkeen toteutettavien 
väistötilojen hankesuunnitelmasta (liite 1). Lisäksi kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisen tär-
keänä lautakunta pitää, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan eri 
palvelujen tarpeet ja toimintamahdollisuudet otetaan huomioon väistöti-
laketjujen ja muutostöiden suunnittelussa. 

Lisäksi lautakunta korostaa, että tilojen ääneneristyksen ja -
vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. Myös valaistuk-
seen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuksella tuetaan 
monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja 
pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja 
korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisym-
päristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Väistötilasuunnittelussa 
tulee myös huomioida hankkeiden ja väistötiloissa toteutettavien mah-
dollisten muutostöiden aikataulut. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että väistötilojen jatkosuun-
nittelussa ja mahdollisten muutostöiden suunnittelussa ja toteuttami-
sessa edelleen huomioidaan henkilöstön ja lasten näkemykset tilojen 
kehittämisessä.
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Hanke on esitelty 27.11.2019 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle. Työsuojelun lausunto (liite 2) on 
otettu huomioon suunnittelussa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 16.04.2020 
§ 51

HEL 2020-004295 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle

A

Arkadiankatu 24:n koulujen väistötilojen vuokrahankkeen 16.4.2020 
päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus 
on noin 5 867 htm² ja enimmäishinta on 20 136 000 euroa. 

B

yhteensä 5 867 htm²:n suuruisten tilojen vuokraamista Hemsö Finland 
Utbildningsfastigheter Oy:lta 15 vuoden vuokra-ajaksi sekä kaupun-
kiympäristön toimialan toimitilavuokrausyksikön päällikön oikeuttamista 
tekemään vuokrasopimusluonnokseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia 
ja korjauksia.

C

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta 
hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
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Anne Löfström, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40333
anne.lofstrom(a)hel.fi

Päivi Etelämäki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31871
paivi.etelamaki(a)hel.fi

Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466
jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 302
Omaisuudenhallintayksikön johtajan viran perustaminen liikennelii-
kelaitokseen

HEL 2020-004756 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti omaisuudenhallintayksikön johtajan viran lii-
kenneliikelaitokseen 1.9.2020 lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindèn, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa. 

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää, että kaupunginhallitus perus-
taa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) uuden organisaa-
tion mukaisesti 1.9.2020 lukien HKL:n omaisuuden hallintayksikön joh-
tajan viran. 

HKL:n organisaation kehittämisen osana muodostettu omaisuudenhal-
lintayksikkö on uusi ylimmän tason organisaatioyksikkö. HKL:n yksiköi-
tä johtavat virkoihin nimetyt yksikön johtajat. Omaisuudenhallintayksi-
kön johtajan tehtävässä edellytetään virkasuhdetta, koska siinä käyte-
tään delegoitua päätösvaltaa mm. investoinneista ja hankinnoista pää-
tettäessä. Uuden yksikön perustamisen myötä on tarpeen perustaa uu-
si yksikön johtajan virka.

Perustettavaksi esitettävälle viralle on määräraha liikelaitoksen talous-
arviossa. 
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti 16.4.2020 osana HKL:n johta-
misjärjestelmän kehittämistä, että HKL:n organisaatio jakautuu 
1.9.2020 alkaen nykyisen infra- ja kalustoyksikön tehtäväkentän osalta 
seuraaviin kahteen yksikköön:

- omaisuudenhallintayksikkö 

- suuret kaupunkiraidehankkeet -yksikkö 

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohta-
jaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt 
tehtävää muulle viranhaltijalle. Henkilöstöjohtaja on päättänyt tehtävien 
vaativuuden arvioinnin perusteella perustettavaksi esitettävän viran ko-
konaispalkaksi 7 200 euroa kuukaudessa. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindèn, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikenneliikelaitos
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöyksikkö
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§ 303
Yksikön päällikön viran perustaminen kaupunkiympäristön toimia-
lalle

HEL 2020-005666 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti yksikön päällikön viran kaupunkiympäristön 
toimialalle 1.6.2020 lukien.

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 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa.

Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden asuntotuotantoon 
esitetään perustettavaksi yksikön päällikön virka. Tehtävässä käytetään 
delegoitua päätösvaltaa, mikä edellyttää virkasuhdetta. Uudistuotanto- 
ja korjausrakentamisyksikkö jakautuu kahtia. Korjausrakentamisyksikön 
päällikkö vastaa kaupunkikonsernin yhtiöiden peruskorjausten korjaus-
vaihtoselvityksistä ja korjaushankkeiden rakennuttamisesta sekä julki-
sen asuntotuotannon peruskorjausten hankerahoituksesta. 

Perustettavaksi esitettävälle viralle on määräraha toimialan talousar-
viossa.

Henkilöstöjohtaja on 11/22.1.2020 päätöksensä mukaisesti siirtänyt 
tehtävien vaativuusluokittelua ja tehtäväkohtaista palkkaa koskevan 
toimivallan henkilöstöpolitiikan päällikölle. Kunnallisen virka- ja työehto-
sopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella 
perustettavaksi esitettävän yksikön päällikön viran tehtäväkohtainen 
palkka on 4 806,34 euroa kuukaudessa.
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Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 304
Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2019 arviointikertomuk-
sesta

HEL 2019-004956 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, kaupunginhallitus
2 Arviointikertomus 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa tarkastuslautakunnalle vuoden 2019 
arviointikertomuksen suosituksista seuraavan lausunnon:

Tarkastuslautakunnan vuonna 2017 antamien suositusten vaikuttavuuden arviointi

Arviointikertomuksen mukaan vuoden 2017 arviointikertomuksessa esi-
tettyjen suositusten mukaisiin toimenpiteisiin on pääosin ryhdytty, mutta 
omistajaohjauksen kaksoisroolit ovat edelleen ongelmallisia.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

o omistajaohjauksen selkeyden kannalta olisi parempi, että 
konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallituksen tai sen 
konsernijaoston jäsenet, pormestaristo ja viranhaltijat ei-
vät toimisi tytäryhteisöjen johdossa.
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kaupunginkanslian tulee

o valmistella konserniohjeen päivitys niin, että siinä otetaan 
huomioon aiempaa tiukempi esteellisyyssääntely.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain (410/2015) 97 §:ssä säädetään 
valtuutetun, muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä kunnan vi-
ranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä. Kuntalaissa viitataan osal-
taan hallintolain (434/2006) 27–30 §:iin.

Yhteisön tai säätiön hallituksen tai muun lain tarkoittaman toimielimen 
jäsenenä tai toimitusjohtajana toimiva luottamushenkilö, viranhaltija ja 
työntekijä ei voi osallistua kuntakonserniin kuuluvaa yhteisöä ja säätiö-
tä sekä kuntayhtymää ja liikelaitosta koskevien asioiden käsittelyyn 
kunnassa. Sääntely ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö luottamushenkilö 
tai johtava viranhaltija voisi toimia kuntayhtiön hallituksen jäsenenä.

Voimassa olevan konserniohjeen sekä kaupunginhallituksen konserni-
jaoston vahvistaman hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen mukaisesti 
kaupungin tytäryhteisöjen osalta varmistetaan muun muassa hallituk-
sen riippumattomuus. Riippumattomuuden arvioiminen pitää sisällään 
kulloinkin voimassa olevien esteellisyyssäännösten huomioon ottami-
sen. 

Kaupunki ottaa hallituksen jäseniä nimetessään huomioon sen, että 
kaupungin konsernijohdon on pystyttävä suorittamaan tarkoituksenmu-
kaisella tavalla sille kuuluvat seuranta- ja valvontatehtävät. Mikäli halli-
tuksen jäsenyys aiheuttaa siinä määrin esteellisyystilanteita, että viran 
tai luottamustoimen hoitaminen kaupungilla vaikeutuu, harkitaan, onko 
henkilön tarkoituksenmukaista jatkaa kyseisessä asemassa yhtiössä. 
Kuntalain mukaista esteellisyyttä arvioidaan kuitenkin tapauskohtaises-
ti, eikä juridista tai periaatteellista estettä luottamushenkilöiden ja vi-
ranhaltijoiden jäsenyydelle tytäryhteisöjen hallituksessa ole, kunhan es-
teellisyyssääntelyä noudatetaan.

Kaupungin vahvan ja aktiivisen omistajaohjauksen kannalta on tärkeää, 
että tytäryhtiöiden hallituksissa on henkilöitä, joilla on hyvä käsitys siitä, 
mitä kaupunki omistajana haluaa ja millaisia yleisiä intressejä kaupun-
gilla on. Konserni-intressin edistämiseen liittyvät perusteet puoltavat si-
tä, että konsernijohtoon kuuluvan henkilön osallistumista kaupungin ty-
täryhtiön hallitukseen ei ole pidettävä periaatteellisesti ja kategorisesti 
ongelmallisena.

Kaupunginhallitus toteaa, että hallituksen jäsenten nimittämisen yhtey-
dessä on arvioitu myös riippumattomuuteen liittyviä näkökohtia ja pää-
dytty harkinnan perusteella siihen, että nykyinen toimintamalli on kon-
serniohjauksen ja kaupunkikonsernin kokonaisedun toteutumisen edis-
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tämisen kannalta tarkoituksenmukainen. Konserniohjeen muuttamiselle 
ei ole tältä osin tarvetta, mutta jos jatkossa käy esteellisyyskysymysten 
tai muiden syiden vuoksi ilmeiseksi, että nykyisiin konserniohjauksen 
menettelytapoihin on tarpeen tehdä muutoksia, valmistellaan kaupun-
ginvaltuuston päätettäväksi tarvittavat konserniohjeen päivitykset.

Sitovien toiminnan tavoitteiden arviointi

Tarkastuslautakunta on esittänyt oman arvionsa siitä, ovatko talousar-
viossa asetetut sitovat toiminnan tavoitteet ja niiden toteutumista ku-
vaavat mittarit toteutuneet. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan toteu-
tuneita mittareita oli kaksi vähemmän kuin tilinpäätösraportoinnissa.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginkanslian tulee

o jatkossa ottaa huomioon, että tavoitteen toteutuminen 
suunnitelman mukaisesti edellyttää, että kyseinen suunni-
telma on ollut tiedossa valtuuston päättäessä talousar-
viosta.

kaupunkiympäristön toimialan tulee

o selkeyttää kaavoitetun asuntokerrosalan mittarin täyden-
nysrakentamisen osuuden määritelmää.

Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli asetettava tavoite koskee suunni-
telman toteutumista, tulee kyseinen suunnitelma jatkossa esittää talou-
sarvioesityksen liitteenä ja tavoitteen toteutumista arvioidaan valtuus-
ton talousarviosta päättäessä voimassa olleen suunnitelman pohjalta.

Kaupunginhallitus toteaa, että toimialojen tulee kiinnittää huomiota sii-
hen, että tavoitteiden ja niiden toteutumista kuvaavien mittareiden sa-
namuodot ovat yksiselitteisiä.

Talouden tunnuslukujen kehitys

Kaupungin talous on arviointikertomuksen mukaan pysynyt vahvana.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginhallituksen tulee

o varautua menojen kasvuun ja verotulojen laskuun koro-
naviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että koronaviruksen aiheuttaman poikkeusti-
lan vaikutuksia seurataan ja ennakoidaan tehostetusti, jotta menojen 
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kasvu ja verotulojen lasku voidaan ottaa mahdollisimman hyvin huo-
mioon kaupungin taloudenpidossa.

Kaupunginkanslian, pormestarin ja apulaispormestareiden toimialoille antama oh-
jaus

Arvioinnissa selvitettiin, onko toimialojen ohjaus kehittynyt johtamisjär-
jestelmäuudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginkanslian ja 
toimialojen välisessä työnjaossa ja apulaispormestareiden roolissa ha-
vaittiin epäselvyyttä.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

apulaispormestareiden ja toimialajohtajien tulee

o selventää toimialansa henkilöstölle apulaispormestarin ja 
toimialajohdon välinen työnjako.

kaupunginhallituksen tulee

o arvioida kansliapäällikölle hallintosäännössä määriteltyjen 
tehtävien tarkoituksenmukaisuus.

kaupunginkanslian tulee

o parantaa osastojensa välistä koordinaatiota.
o osallistaa toimialat kaupunkiyhteisten linjausten valmiste-

luun riittävän aikaisessa vaiheessa.
o parantaa kaupunginkanslian ja toimialojen välistä vuoro-

puhelua osallistumalla ja tutustumalla enemmän toimialo-
jen toimintaan.

Kaupunginvaltuusto päätti 9.10.2019 § 297 hallintosäännön muutok-
sesta, jolla sääntöön lisättiin maininta apulaispormestarin tehtävästä ja 
vastuusta valvoa kaupunkistrategian ja talousarvion toteutumista toi-
mialallaan, samoin kuin hänen tehtävästään huolehtia omalta osaltaan 
toimialan asioiden viestinnästä. Hallintosääntömuutoksen tarkoituksena 
oli selkeyttää apulaispormestarin tehtävänkuvaa ja roolia toimialan toi-
minnassa, pikemminkin kuin muuttaa hänen toimivaltaansa. 

Tarkastuslautakunnan kehotus on osoitettu suoraan apulaispormesta-
reille ja toimialajohtajille. Kaupunginhallitus pitää apulaispormestarin ja 
toimialajohtajan välisen työnjaon ja roolien edelleen selkeyttämistä tär-
keänä ja kehottaa osaltaan kyseessä olevia luottamushenkilöitä ja vi-
ranhaltijoita avoimeen vuoropuheluun toistensa sekä toimialansa henki-
löstön kanssa.
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Kaupungin organisaatiomuutoksesta on tehty useita selvityksiä ja osa 
selvityksistä on vielä kesken. Kun selvitykset valmistuvat, edellytykset 
tarkastella kokonaisuutta ja mahdollisia muutostarpeita ovat tämänhet-
kistä paremmat. Muutenkin monet arviointikertomuksessa esitetyistä 
havainnoista liittyen kansliapäällikön rooliin, myös suhteessa pormesta-
riin, ovat itse asiassa varsin henkilösidonnaisia, joten sääntötasolla teh-
tävät muutokset eivät välttämättä johtaisi sellaisiin parannuksiin, joita 
arvioinnin pohjana olleissa haastatteluissa on toivottu. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kansliapäällikölle määriteltyjen tehtävien 
tarkoituksenmukaisuuden arviointi on tarkoituksenmukaista ajoittaa ai-
kaisintaan kuluvan valtuustokauden lopulle. Kaupunginhallitus tulee 
päätöksensä 23.4.2018 § 268 mukaisesti tuolloin muutenkin arvioi-
maan kansliapäällikölle asettamiensa tavoitteiden toteutumista.

Arviointikertomuksessa on tunnistettu, että valtuustokauden alussa 
käynnistetty kaupungin johtoryhmätyöskentely on parantanut ohjatta-
vuutta kaupungissa. Johtoryhmä toimii erityisesti pormestarin johtamis-
ta edistävänä ja mahdollistavana keskustelufoorumina, jonka jäsenyys 
tarjoaa myös apulaispormestareille mahdollisuuden osallistua asioiden 
valmistelun suuntaamiseen. Kaupungin johtavista viranhaltijoista johto-
ryhmään kuuluvat kunkin toimialan toimialajohtaja ja kaupunginkans-
liasta kansliapäällikkö, elinkeinojohtaja, henkilöstöjohtaja, rahoitusjoh-
taja, strategiajohtaja ja viestintäjohtaja, samoin kuin digitalisaatiojohtaja 
sekä sihteerinä toimiva yhteysjohtaja. Jo johtoryhmän rakenteesta joh-
tuen kaupunginkanslia ei kaupungin ylätason ohjauksen näkökulmasta 
voi toimia yhtä koordinoidusti kuin toimiala eikä sen ole tarkoitettukaan 
näin toimivan.

Edellä todetusta huolimatta kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin-
kansliassa on vuoden 2019 aikana sekä kehitetty organisaatioraken-
netta että lisätty osastojen välistä vuorovaikutusta kaupunginkanslian 
palvelevuuden parantamiseksi. Organisaatiouudistuksen merkittävim-
pänä osoituksena oli strategiaosaston perustaminen vuoden 2020 alus-
ta. Osastolle siirtyi toimintoja talous- ja suunnitteluosastolta ja elinkei-
no-osastolta samoin kuin kansliapäällikön vastuualueelta.

Kaupunginkanslian osastojen koordinaatiota on pyritty parantamaan 
myös painottamalla yhteisiä linjauksia edellyttävien asioiden käsittelyä 
kanslian johtoryhmässä samoin kuin huolehtimalla siitä, että kaupungin 
eri ohjaus- ja koordinaatiokokoonpanoissa kansliaa edustavien henki-
löiden tiedossa on, miten asiaa on eri osastojen välillä valmisteltu. Oh-
jeiden ja suositusten laadinnassa noudatetaan yhteisvalmistelun peri-
aatetta.
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Toimintakulttuurin muutos on kaupunkistrategian keskeisiä tavoitteita. 
Kaupunginkanslialla on toimialoihin nähden palvelu-, ohjaus- ja koordi-
naatiotehtäviä. Koordinaatiotehtävällä tähdätään kaupunkitasoiseen ta-
sapainoisen toiminnan kehittämisen mahdollistamiseen, jolloin yhden 
toimialan tai toiminnon ratkaisujen ei tule johtaa toisen kannalta koh-
tuuttomiin tilanteisin. Ohjaaminen ja koordinaatio ovat tilanteita, joissa 
toimialojen kokemus niiden autonomiaan puuttumisesta on ymmärret-
tävä. 

Kaupunginkanslian palvelutehtävään kuuluu myös onnistumisten ja 
suoritusten mahdollistamista kaikkialla kaupungissa.

Kaupunginhallitus toteaa, että myös ketteryys ja hallittu rytminmuutos 
ovat myös osa toimintakulttuurin muutosta. Samoin yhdessä tekemisen 
merkitystä korostetaan. Niinpä kaupunginhallitus kehottaa kansliaa yh-
dessä toimialojen kanssa kehittämään kaupunkiyhteisten linjausten 
valmistelua niin, että toimintojen mahdollisen eritahtisuuden huomioi-
miseen, aikataulupaineiden minimointiin ja kaupunkiyhteisiin priorisoin-
teihiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan havaintoon ja pitää kau-
punginkanslian ja toimialojen välisen vuoropuhelun parantamista tär-
keänä.

Kaupunginkanslian yhteistyökumppaneille on lähetetty pyyntö vastata 
kaupunginkanslian asiakastyytyväisyyskyselyyn. Kyselyn tarkoituksena 
on selvittää, kuinka kanslia on onnistunut tähän saakka ja tavoitteena 
on kehittää yhteistyötä kaupungin strategian mukaisesti entistä toimi-
vammaksi. Kysely toteutettiin ajalla 26.3-5.4.2020. Kyselyn tulosten pe-
rusteella tullaan käymään myös tarkentavia keskusteluja.

Tilankäytön tehostamisen vaikutukset

Arvioinnin pääkysymys oli, onko tilankäytön tehostamiseen tähtäävillä 
uudistuksilla ollut tavoiteltuja vaikutuksia asiakkaille annettavan palve-
lun laatuun ja henkilöstön työskentelyolosuhteisiin. Arviointikertomuk-
sen mukaan tulokset vaihtelevat erilaisissa palveluissa. Uudistuksilla 
on ollut tavoiteltuja vaikutuksia, mutta tilojen toimivuudessa on ollut pa-
rannettavaa.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee

o päiväkotien peruskorjauksissa ja rakentamisessa varmis-
taa, että erityisesti pienistä lapsista koostuville lapsiryh-
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mille on varattu riittävästi rajattavissa olevia rauhallisia ti-
loja.

kaupunginkanslian ja toimialojen tulee

o toteuttaa mahdollinen monitoimitiloihin siirtyminen siten, 
että asiakkaat ja henkilöstö voivat alusta alkaen osallistua 
tilojen suunnitteluun.

Kaupunginhallitus pitää kannatettavana, että kaupunkiympäristön sekä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala varmistavat päiväkotien uudis- ja 
peruskorjaushankkeissa tilankäyttöä tehostaessaan, että pienistä lap-
sista koostuville lapsiryhmille varataan riittävästi rajattavissa olevia 
rauhallisia tiloja. Lisäksi kaupunginhallitus pitää kannatettavana, että 
monitoimitiloihin siirtymiset toteutetaan siten, että asiakkaat ja henkilös-
tö voivat osallistua tilojen suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa.

Liikunta- ja kulttuuripalvelujen omistajaohjaus ja kokonaisuuden hallinta

Liikuntasektorin ja kulttuurisektorin omistajaohjaus on arvion mukaan 
järjestetty pääosin tarkoituksenmukaisesti ja kokonaisuuden hallintaa 
kehitetään. Toimiala toivoo itselleen vahvempaa roolia omistajaohjauk-
sessa.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginhallituksen tulee

o ottaa kantaa siihen, onko toimialojen virkamiesjohdon 
roolia omistajaohjauksessa tarpeen vahvistaa.

o ottaa kantaa siihen, mikä on ohjaus- ja koordinaatioryh-
mien rooli konserniohjauksessa.

kaupunginkanslian tulee

o valmistella kaupunginhallitukselle päätös siitä, miten tytä-
ryhteisöjen omistajaohjausvastuut jakautuvat pormestarin 
ja apulaispormestareiden kesken.

o valmistella konsernijaostolle ja kaupunginhallituksen pää-
tettäväksi yhteisökohtainen omistajastrategia aina, kun 
uusi tytäryhteisö perustetaan.

Kaupunginhallitus toteaa, että konserni- ja omistajaohjauksen tehtävät 
ja vastuut on kuvattu hallintosäännössä ja kaupunginkanslian toiminta-
säännössä sekä kaupunginvaltuuston päättämässä konserniohjeessa. 
Omistajaohjauksen vastuut ovat niiden perusteella selkeät ja toimivalta 
konserniohjauksessa on konsernijohdon ohella kaupunginkanslialla. 
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Kaupunginkanslia tekee konserniohjauksen asioissa, esimerkiksi talou-
sarviotavoitteiden valmistelussa, yhteistyötä toimialojen virkamiesjoh-
don kanssa. Tarvetta hallintosäännön tai konserniohjeen muuttamiselle 
ei ole tältä osin tunnistettu. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkitasoinen suurtapahtumien 
koordinaatioryhmä ei ole hallintosäännössä mainittu toimielin, eikä sille 
ole konserniohjeessa määritelty roolia konserniohjauksessa. Suurta-
pahtumien koordinaatioryhmä muodostuu kaupungin johdon laaja-
alaisesta edustuksesta, toimialojen johto mukaan lukien, ja sen tarkoi-
tuksena on osaltaan edistää sitä, että kaupunkistrategian linjaukset ja 
tavoitteet toteutuvat. Varsinaiset konserniohjauspäätökset tehdään kui-
tenkin hallintosäännön ja konserniohjeen mukaisin menettelyin. 

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkikonserniin kuuluu noin 
80 tytäryhteisöä, joiden tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden 
valmistelu on meneillään kaupunginkansliassa. Tarkoituksena on val-
mistella ensimmäisenä kokonaisuutena markkinaehtoisesti toimiviksi 
luettavien tytäryhteisöjen omistajastrategiat kaupunginhallituksen pää-
tettäväksi. Toiminnan markkinaehtoisuuden arvioinnissa käytettävät kri-
teerit on määritelty kaupunginvaltuuston 17.5.2017, § 241 hyväksy-
mässä konserniohjeessa. 

Valmistelussa olevien omistajastrategioiden yhteydessä on tarkoitus 
määritellä se, mihin hallintosäännössä tarkoitettuun toimialaan (por-
mestari/apulaispormestari) kukin tytäryhteisö kuuluu. Näin pyritään 
osaltaan selkiyttämään hallintosäännön mukaisia tytäryhteisöjen omis-
tajaohjausvastuita pormestarin ja apulaispormestarien kesken. 

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden uuden laadintamallin tul-
tua hyväksytyksi kaupunginhallituksessa, tullaan mallia jatkossa hyö-
dyntämään myös uusien kaupungin tytäryhteisöjen perustamisen yh-
teydessä.

Varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteutuminen

Kaupunkistrategiassa varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet ovat 
pääosin toteutuneet päiväkotihoidossa ja esiopetuksessa, mutta henki-
löstövaje voi heikentää tavoitteiden toteutumista jatkossa.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee

o varmistaa, että ruotsinkielinen varhaiskasvatus toteutuu 
lapsen äidinkielellä varhaiskasvatuslain mukaisesti.
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o tehostaa toimenpiteitä varhaiskasvatuksen henkilöstöpu-
laan vaikuttamiseksi erityisesti vaikuttamalla valtioon 
opiskelupaikkojen riittävyyden turvaamiseksi.

o panostaa päivittäisestä toiminnasta viestimiseen päiväko-
deissa ja esiopetuksessa.

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee yhteistyössä sosiaali- ja 
terveystoimialan lapsiperheiden palvelujen kanssa

o edistää muunkielisten osallistumista varhaiskasvatuk-
seen.

Kaupunginhallitus toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tu-
lee ensisijaisesti varmistaa lain mukainen toiminta varhaiskasvatuksen 
toteuttamisessa ja tehdä tarvittaessa tämän turvaamiseksi tarvittavat 
päätökset muun toiminnan osalta.

Kaupunginhallitus toteaa, että lukuisilla käynnistetyillä varhaiskasva-
tushenkilöstön saatavuuden parantamista tavoittelevilla toimenpiteillä ei 
toistaiseksi ole ollut toivottuja vaikutuksia henkilöstöpulan helpottami-
seen. Käynnistettyjen toimenpiteiden tehostamisen lisäksi tarvitaan 
myös uusia, henkilöstömitoituksen turvaamiseen tähtääviä varhaiskas-
vatustason ratkaisuja, mikäli henkilöstön saatavuus heikentyy pysyväs-
ti. 

Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että päiväkotien ja esiopetuksen 
päivittäisestä toiminnasta viestimiseen tulisi löytää huoltajien tarpeet 
täyttäviä matalan käyttökynnyksen viestintävälineitä ja –kanavia, jotta 
viestintä ei vie aikaa varhaiskasvatuksen perustyöltä.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan tulee jatkaa muunkielisten varhaiskasvatukseen osallistumisen 
edistämistä koskevaa yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan lapsiper-
heiden palvelujen kanssa.

Lapsiperheiden kotouttaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla

Lähes kaikkia maahanmuuttajien kehittämissuunnitelman 2018–2021 
toimenpiteitä on edistetty, mutta ei vielä kaikissa toimipisteissä. Osaa 
toimenpiteistä on edistetty vasta vähän. 

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee

o edistää henkilöstön osaamista maahanmuuttajien kasva-
tuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman mukaisilla 
koulutuskokonaisuuksilla.
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o lisätä kotivanhempien kielikoulutusta (Kotiva-kurssit) eli 
suomen kielen kursseja pienten lasten kotivanhemmille.

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksessa tulee

o toteuttaa laajemmin monikielisen ohjauksen mallia ulko-
maalaistaustaisten lasten tueksi.

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuksessa tulee

o lisätä huoltaja-lapsi-läksykerhomallia, jossa vahvistetaan 
maahanmuuttajahuoltajien mahdollisuuksia tukea oppilas-
ta koulutyössä omalla äidinkielellään kotona.

o varmistaa, että opiskelijahuolto kutsuu koolle monihallin-
tokuntaisen kehittäjätyöryhmän, joka kartoittaa ajankoh-
taista tietoa kotoutujien oppimista haittaavista erityisky-
symyksistä, kuten kunniaväkivallasta ja traumakokemuk-
sista.

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukioissa tulee

o toteuttaa laajemmin monikielisen ohjauksen mallia ulko-
maalaisten oppilaiden tueksi.

o toteuttaa rekrytoinnissa positiivista erityiskohtelua, jossa 
kahdesta ansiokkuudeltaan tasaveroisesta hakijasta teh-
tävään valitaan aliedustettuun ryhmään kuuluva.

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopistos-
sa tulee

o suunnitella ja kehittää palveluita yhdessä ulkomaalaisten 
oppijoiden ja huoltajien kanssa.

o tarkentaa vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa toimipis-
tekohtaiset osaamisen kehittämisen tavoitteet eri henki-
löstöryhmille ja toimintakulttuurin muutokselle.

Kaupunginhallitus toteaa, että maahanmuuttajien osaamistason kohot-
tamiseksi laaditun kehittämissuunnitelman toimenpiteet edistävät Kau-
punkistrategian 2017–2021 tavoitteita. Tavoitteena on taata kaikille yh-
denvertaiset mahdollisuudet kasvatuksen ja koulutukseen ja työelä-
mään.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan suosituksiin, että kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan tulee edistää, lisätä ja laajentaa kehit-
tämissuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista.

Esteettömyyslinjausten toteutuminen
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Kaupungin esteettömyyslinjausten mukaiset tavoitteet ovat enimmäk-
seen toteutuneet, mutta kehitettävää on edelleen.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan tulee

o määritellä mitä, mille taholle ja kuinka usein esteettö-
myystyöryhmä on velvollinen raportoimaan esteettömyy-
destä.

o varmistaa, että toimialoille nimetään esteettömyysasian-
tuntemuksesta vastaavia henkilöitä, jotka seuraavat toi-
mialansa esteettömyyttä, vastaanottavat kuntalaisilta es-
teettömyyteen liittyvää palautetta, antavat neuvontaa ja 
tiedottavat esteettömyydestä kaupunkilaisille.

o lisätä esteettömyyteen liittyvää koulutusta toimialojen 
asiantuntijoille yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa.

kaupunkiympäristön toimialan tulee

o luoda menettelyjä sen varmistamiseksi, että esteettömyys 
toteutuu sekä uudisrakennus- että peruskorjaushankkeis-
sa. Esteettömyyden testaamisessa tulee hyödyntää ko-
kemusasiantuntijoita.

Kaupunginhallitus toteaa, että esteettömyystyöryhmän raportointivel-
voitteen määritteleminen ja esteettömyysasiantuntemuksesta vastaa-
vien henkilöiden nimeäminen toimialoille on tarpeellista. Esteettömyys-
työryhmän asemaa tulee vahvistaa yhteistyössä toimialojen kanssa ja 
esteettömyyteen liittyvää koulutustarjontaa tulee lisätä. Koulutus toteu-
tetaan jo nykyisellään yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa.

Kaupunginhallitus toteaa, että tarveselvitysvaiheessa rakennusluvan 
liitteeksi laaditaan tarvittaessa esteettömyysselvitys. Hankesuunnitel-
mavaiheessa viitesuunnitelmat tarkistutetaan ja hyväksytetään esteet-
tömyysasiamiehellä. Perusparannushankkeissa on mahdollista teettää 
esteettömyyskartoitus. Esteettömyyteen liittyvien oppaiden, ohjeistuk-
sen ja linjausten laatimisen yhteydessä on hyödynnetty kokemusasian-
tuntijoiden näkemystä. Vastaavasti on toimittu myös tuotekehityksessä.

Digitaalisten asiointipalvelujen laatu

Digitaalisia asiointipalveluja on monipuolisesti tarjolla ja ne vastaavat 
pääosin laadukkaasti asiakkaiden tarpeisiin, mutta niiden asiakasläh-
töisyydessä ja sujuvuudessa on vielä kehitettävää.

Arviointikertomuksessa todetaan, että



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2020 28 (58)
Kaupunginhallitus

Asia/6
18.05.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

toimialojen ja kaupunginkanslian tulee

o edelleen tunnistaa palveluita, joita kaupunki voi tarjota 
ennen asiakkaan tekemää aloitetta silloin, kun kaupungil-
la on palvelutarve tiedossa.

o kehittää palvelujen yhteentoimivuutta niiden tietojen osal-
ta, jotka asiakas on antanut tai jotka kaupungilla on muu-
ta kautta käytössään.

o kehittää digitaalisia palveluita siten, että asiakas voisi hoi-
taa asiansa alusta loppuun saman palvelukanavan kaut-
ta.

o säilyttää perinteiset palvelut digitaalisten palveluiden rin-
nalla palvelujen yhdenvertaisen saavutettavuuden var-
mistamiseksi.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että 
kaupungin sähköisten asiointipalvelujen laatua, löydettävyyttä ja saavu-
tettavuutta on parannettava. Myös määrällisesti on olemassa potentiaa-
lia aivan uudenlaisten digitaalisten palvelujen tarjoamiseen kaupunki-
laisille ja yrityksille. 

Digitalisaation alueella kaupungin strategiaa toteuttaa digitalisaatio-
ohjelma vuosille 2019-2021. Digitalisaatio-ohjelman keskeinen paino-
pistealue on digitaaliset kaupunkilaispalvelut. Tämän painopistealueen 
kärkihankkeissa kehitetään kaupunkilaisten tarpeita ennakoivia digitaa-
lisia palveluja ja tarjotaan niitä oikea-aikaisesti kaupunkilaisille ennen 
kuin heidän tarvitsee etsiä niitä itse. Näissä palveluissa hyödynnetään 
kaupungin hallussa jo olevaa asiakastietoa. Kehitettävän Helsinki-
profiilin avulla kaupunkilaiset voivat seurata tarpeisiinsa ja kiinnostuk-
senkohteisiinsa personoituja digitaalisia palveluja. 

Kaupungin asiointikokonaisuuden uusimisella tavoitellaan siirtymistä 
lomakelähtöisestä asioinnista koko asiointiprosessin hoitamiseen digi-
taalisesti yhtenäisen palvelupolun kautta. Kysymys ei ole kuitenkaan 
pelkästään asiakaskäyttöliittymän uudistamisesta, vaan koko palvelup-
rosessin uudelleen ajattelusta.  Lisäksi kehitetään palveluita tarjoamalla 
saavutettavia kanavia asiakkaiden eri tarpeisiin, esim. 24/7 chatbot -
tuki. Myös hel.fi –sivusto uudistetaan entistä saavutettavammaksi ja 
käyttäjäystävällisemmäksi.

Kaupunki panostaa asiakaslähtöisyyden ja yhtenäisen asiakaskoke-
muksen toteutumiseen uusissa digihankkeissa.  Tämän varmistetaan 
hyödyntämällä kokonaisvaltaisemmin palvelumuotoilua, valmistelemal-
la digitaalisen asiakaskokemuksen pelikirjaa/ohjeistusta sekä kehittäjil-
le suunnattua Helsinki Design System -työkalua yhtenäisen, saavutet-
tavan asiakaskokemuksen varmistamiseen. 
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Kaupunki panostaa myös analytiikkaan ja jatkuvaan käyttäjädatan ja 
palautteen keräämiseen ja aktiiviseen hyödyntämiseen palveluiden jat-
kuvan parantamisen välineenä. Konkreettisena esimerkkinä tästä on 
viestinnän kokeilu, jolla voidaan kerätä asiakkaiden palautteita verkko-
palveluista, ja palautepalveluasioinnissa. Jatkossa tavoitteena on kyetä 
seuraamaan uusien digipalveluiden laatua lähes reaaliajassa ja tehdä 
analytiikan perusteella tarvittavia parannustoimenpiteitä.

Terveydenhuollon sähköiset asiointipalvelut

Helsingissä on monipuolinen terveydenhuollon sähköisten palvelujen 
tarjonta. Sähköinen asiointi terveyspalveluissa on pääosin sujuvaa ja 
laadukasta, mutta kaikki kuntalaiset eivät pysty käyttämään palveluita 
sähköisesti.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

sosiaali- ja terveystoimialan tulee

o mahdollistaa perinteisten palvelukanavien käyttö jatkos-
sakin eri asiakasryhmien yhdenvertaisuuden toteutumi-
sen varmistamiseksi.

o huomioida paremmin käyttäjien erilaiset vammat ja rajoit-
teet sähköisissä asiointipalveluissa.

o kiinnittää enemmän huomiota sähköisten asiointipalvelu-
jen löydettävyyteen kaupungin verkkosivuilta.

o turvata sähköisten asiointipalvelujen saavutettavuus yh-
denvertaisesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä ta-
voitella asiointipalvelujen selkokielisyyttä.

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveystoimiala kehittää ja li-
sää digitaalisia palveluja, mutta varmistaa samalla perinteisten palvelu-
jen säilymisen digitaalisten rinnalla. Toimiala on huomioinut kehittämis-
työssä, että sähköinen palvelu ei voi olla ainoa vaihtoehto henkilölle, 
jonka vammat tai rajoitteet estävät sähköisen palvelun käyttämisen. 
Tämän vuoksi sähköisten palvelujen rinnalla tarjotaan muita palvelu-
muotoja. Kun osa asiakkaista siirtyy käyttämään itselleen sopivia digi-
taalisia palveluja, voidaan vapautuvia resursseja kohdentaa muiden 
asiakkaiden fyysiseen kohtaamiseen, jolloin kaikkien saama palvelu 
paranee. 

Sähköisten palvelujen saatavuus ei ole tällä hetkellä kattava, mutta 
saatavuuskartoitus on tehty ja korjaavia toimenpiteitä on käynnissä. 
Löydettävyyteen sekä sähköisten asiointipalvelujen saatavuuteen suo-
meksi, ruotsiksi, englanniksi ja selkokielellä kiinnitetään huomiota kau-
pungin viestintäportaalissa, muussa asioinnissa ja uusien palvelujen 
käyttöönotossa ennen Apottia. Apotin käyttöönoton myötä keväällä 
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2021 asiakasportaali Maisa parantaa sähköisten palvelujen saatavuut-
ta, palvelujen löydettävyyttä sekä saavutettavuutta eri kielillä. Kaupun-
kitasolla löydettävyyden parantamiseen panostetaan digitaalisten pal-
velujen uudistamisessa ja digikanava-linjauksissa.

Digitalisaation toteutuminen perusopetuksessa

Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman 2016–2019 ta-
voitteet ovat toteutuneet perusopetuksessa joiltakin osin. Digitaaliset 
ympäristöt, järjestelmät ja laitteet on saatu käyttöön ohjelman mukai-
sesti, mutta opettajien osaaminen ei ole kehittynyt suunnitellusti.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee

o varmistaa, että sillä on jatkossa käytettävissään riittävä 
seuranta-aineisto oppilaiden eri oppiaineiden oppimistu-
losten sekä tieto- ja viestintätekniikan osaamisen kehitty-
misestä.

o jatkaa toimenpiteitä data-analytiikan käyttöön saamiseksi 
yksilöllisen opetuksen tueksi.

o varmistaa, että opettajille on riittävä tarjonta pedagogista 
ja digitaalista osaamista vahvistavista koulutuksista ja 
mahdollisuus päästä niihin.

o seurata digitaalisia ympäristöjä, järjestelmiä ja laitekantaa 
sekä kehittää ja uusia niitä tarpeen mukaan, sekä selvit-
tää leasing-laitteiden käyttöönoton kustannushyödyt.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan opetuksen digitalisaatio-
ohjelman 2016–2019 tavoitteiden toteutumisen seurantaa koskeviin 
suosituksiin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee varmistua sii-
tä, että seurantatietoa oppimistulosten kehityksestä on riittävästi ja 
opettajat saavuttavat tavoitteiden mukaisen digitaitotason, edistää oppi-
laan yksilöllisen oppimisen tukemisen vahvistamista sekä huolehtia tar-
vittavien järjestelmien ja laitteiden kehittämisestä ja uusimisesta toimia-
lan käyttöön osoitettujen määrärahojen puitteissa.

Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon laadunvalvonta

Kaupungin järjestämän vanhusten pitkäaikaisen ympärivuorokautisen 
palveluasumisen ja laitoshoidon laadunvalvontaa voidaan pitää tyydyt-
tävänä omassa tuotannossa ja riittävänä ostopalveluissa.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

sosiaali- ja terveystoimialan tulee
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o laatia yhdessä vanhusneuvoston kanssa vuosittain ar-
viointi iäkkäiden sosiaalipalveluiden riittävyydestä ja laa-
dusta kaupungin päätöksenteon, taloussuunnittelun ja 
hyvinvointiraportoinnin tueksi.

o varata nykyistä enemmän resursseja toimintayksiköiden 
omavalvonnan tukemiseen, seurantaan ja kehittämiseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että iäkkäiden palvelujen riittävyyttä ja laatua 
seurataan Helsingin hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvän Stadin ikäoh-
jelman mittareilla sekä sosiaali- ja terveystoimialan omilla mittareilla 
varsin kattavasti. Toimiala kehittää kattavan kokonaiskuvan antamista 
olemassa olevasta seurannasta vanhusneuvostolle. Omavalvonnan re-
surssointi on esillä toimialla vuoden 2020 kevätkaudella.

Kaupunginvaltuuston 19.6.2019 hyväksymä Helsingin hyvinvointisuun-
nitelma 2019−2021 sisältää Stadin ikäohjelman, joka on kaupungin la-
kisääteinen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhus-
neuvosto on osallistunut hyvinvointisuunnitelman ja Stadin ikäohjelman 
laadintaan ja osallistuu sen seurantaan. Ikäohjelmassa on kuusi tavoi-
tetta ja 33 toimenpidettä. Yksi tavoitteista on parantaa ikääntyneelle 
väestölle tarjottavien palvelujen laatua ja huomioida entistä paremmin 
ikääntyneiden tarpeet palvelutuotannossa. Tavoitteen toteutumisen 
seurantamittareina toimivat esimerkiksi myönteinen asiakaskokemus 
terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä THL:n FinSote -tutkimuksen riittä-
mättömästi vanhusten kotihoitoa tai muita vanhusten palvelujen saa-
neiden osuus.

Toimiala seuraa palvelujen riittävyyttä eri palvelujen odotusajoilla sekä 
palvelujen laatua esimerkiksi omavalvonnalla, RAI-mittareiden tuloksil-
la, asiakastyytyväisyyskyselyillä sekä valvontaviranomaisten seuran-
noilla. Ikääntyneiden neuvontapalvelun, Seniori-infon asiakkaiden yh-
teydenottojen määristä ja sisällöistä julkaistaan neljännesvuosittain ra-
portti, josta saadaan myös tietoa palvelujen riittävyydestä, laadusta ja 
palvelujen asiakastyytyväisyydestä.

Kaupunginhallitus katsoo, että edellä kuvatut palvelun laadun ja mää-
rän seurannat ovat kattavia ja riittäviä. Vanhusneuvosto saa hyvinvoin-
tisuunnitelman ja Stadin ikäohjelman laadinnan ja seurannan kautta riit-
tävästi tietoa vanhuspalvelujen laadusta ja riittävyydestä. Toimialan sai-
raala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden johtaja on vanhusneuvoston jä-
sen ja palvelukokonaisuuden asiantuntijat osallistuvat pyydettäessä 
vanhusneuvoston kokouksiin. Vanhusneuvoston kanssa sovitaan vuo-
sittainen käsittelyaika Stadin ikäohjelmaan liittyvien tavoitteiden seuran-
tamittareiden sekä toimialan palveluissa käytössä olevien seurantojen 
osalta HYTE-vuosiraportin ilmestyttyä.
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Sosiaali- ja terveystoimialalla ei ole pystytty paneutumaan suunnitel-
mallisesti omavalvonnan lisäresurssien vahvistamiseen koronaepide-
mian vuoksi. Toimiala käsittelee omavalvonnan organisoitumista ke-
väällä 2020.

Suun terveydenhuollon saatavuus ja tuloksellisuus

Suun terveydenhuollon saatavuus ei kaikilta osin ole laissa säädetyn ja 
kaupungin omien linjausten mukaisella tasolla. Hoito on laadukasta, 
mutta hoitoon on vaikea päästä.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

sosiaali- ja terveystoimialan suun terveydenhuollossa tulee

o jatkaa kiireettömän ajanvarauksen yhteydensaannin ja ai-
kojen saatavuuden ongelmien syiden selvittämistä ja teh-
dä selvitysten perusteella tarvittavat toimet ongelmien 
ratkaisemiseksi.

o varmistaa, että potilaiden hoitoon pääsystä saadaan luo-
tettavat ja tarkoituksenmukaiset tiedot.

o jatkaa hammashoitoloiden laatuerojen syiden selvittämis-
tä ja tehdä selvityksen perusteella toimenpiteitä erojen 
vähentämiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että suun terveydenhuollossa yksi tärkeim-
mistä tavoitteista on kiireettömään hoitoon pääsyn turvaaminen. Suun 
terveydenhuollon sitovana toiminnan tavoitteena on vuodelle 2020, että 
suun terveydenhuollon kaikkien asiakkaiden kiireetön hoito on käynnis-
tynyt 90 vuorokauden kuluessa hoidon tarpeen arviosta. Vuoden 2020 
kärkihankkeilla turvataan hoidon parempaa saatavuutta, kavennetaan 
väestön terveys- ja hyvinvointieroja, hillitään suun terveydenhuollon 
palvelujen kustannusten kasvua sekä järjestetään ja tuotetaan vaikut-
tavia suun terveydenhuollon palveluja. Suun terveydenhuollon asia-
kasmäärät ovat kasvaneet ja suurempi osa väestöstä on käyttänyt Hel-
singin suun terveydenhuollon palveluita kuin aiemmin. Sekä vuokratyö-
voimaa että vakansseja on lisätty hoitoon pääsyn turvaamiseksi. Suun 
terveydenhuollossa on käytössä useita tuotantotapoja hoidon saata-
vuuden turvaamiseksi: omat palvelut, ostopalvelut, palvelusetelit ja kii-
reettömän hoidon palveluhankinta.

Perimmäiset syyt yhteydensaantiongelmiin on tunnistettu ja toimiala 
jatkaa määrätietoisesti johtamistoimenpiteitä haasteiden ratkaisemi-
seksi. Sähköistä ajanvaraamista sekä kiireelliseen että kiireettömään 
hoitoon on lisätty. 
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Lifecare-potilastietojärjestelmässä on haasteita erityisesti raportoinnin 
osalta, jonka vuoksi sitä ei tällä hetkellä voida tehdä valvoville viran-
omaisille eikä muille tahoille. Järjestelmässä on ollut ohjelmavirheestä 
johtuva ongelma käyttöönotosta alkaen. Hoidon tarpeen arvio on tehty 
kaikille potilaille, mutta hoitoketjuja jää sulkeutumatta tilanteissa, joissa 
hoidontarpeen arvio tehdään yli organisaatiorajojen. Ongelman kor-
jaamisesta on tehty tukipyyntö kesäkuussa 2019, mutta se on edelleen 
kesken. Järjestelmätoimittaja on toimittamassa erillisen analyysin, josta 
hoidon toteutuminen ilmenee, vaikka hoitoketju onkin jäänyt auki. Vuo-
den 2019 vialliset hoitoketjut voidaan sulkea kesäkuussa 2020. Apotin 
käyttöönoton myötä hoitoon pääsystä saadaan luotettavampaa tietoa.

Toimiala selvittää aktiivisesti hoitoloiden laadun vaihtelujen syitä. Vaih-
telun taustalla voivat olla hammashoitoloiden erilaiset asiakassegmentit 
ja alueiden sosioekonomiset erot.

Yhteistyö ja moniammatillisuus perhekeskuksissa

Perhekeskusmalli on lisännyt eri ammattilaisten välistä yhteistyötä ta-
voitteiden mukaisesti, mutta suuressa osassa kaupunkia työ on vasta 
alussa.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

sosiaali- ja terveystoimialan tulee

o lisätä aikuisten psykiatria- ja päihdepalvelujen ja perhe-
keskusten välistä yhteistyötä.

o vahvistaa maahanmuuttajien palveluita perhekeskuksis-
sa.

Kaupunginhallitus toteaa, että toimiala on kehittänyt aikuisten psykiat-
ria- ja päihdepalvelujen ja perhekeskusten välistä yhteistyötä sekä 
aloittanut toimia maahanmuuttajien palveluiden vahvistamiseksi perhe-
keskuksissa. Kaupungin kuuden perhekeskuksen alueelle on perustet-
tu vuoden 2019 lopussa moniammatilliset esihenkilöverkostot sekä 
ruotsinkielisten palvelujen kehittämisverkosto. Perhekeskusten sisäis-
ten toimijoiden kesken konsultaatiot ja yhteistyö ovat kehittyneet suju-
vimmiksi. Yhteistyö vaatii edelleen kehittämistä muiden yhteistyökump-
paneiden, kuten aikuisten psykiatria- ja päihdepalvelujen kanssa. 

Aikuisten psykiatria- ja päihdepalvelujen sekä perhekeskusten palvelu-
jen välistä yhteistyötä on kehitetty panostamalla tarpeiden kartoittami-
seen, välittömän tuen antamiseen sekä oikeiden palvelujen piiriin oh-
jaamiseen. Lisäksi on sovittu selkeitä yhteistyörakenteita ja päivitetty 
toimintaohje, jos lasten palveluissa havaitaan vanhemman päihde- tai 
mielenterveysongelma. Lisäksi on käynnistetty mm. päihteitä käyttävien 
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perheiden kuntoutuksen yhteinen kehittämisprojekti ja järjestetty yhtei-
siä koulutuksia henkilöstölle. Masentuneen äidin hoitopolku on laadittu 
yhteistyössä toimialan ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
kanssa. 

Maahanmuuttajataustaiset perheet ovat väestöosuuteensa nähden 
yliedustettuina erityispalveluissa ja varhaisen tuen lisääminen kyseisel-
le väestöryhmälle on tärkeää. Perhekeskuksissa vahvistetaan järjestö-
toimintaa huomioiden maahanmuuttajataustaisten asukkaiden tarpeet. 
Lähisuhdeväkivalta sekä päihteet ja riippuvuudet lapsiperheessä -
palveluketjun kehittäminen sisältää myös maahanmuuttajataustaisten 
lasten ja perheiden palvelut. Perhe- ja sosiaalipalveluissa on aloitettu 
myönteisen erityiskohtelun rahoituksen käyttö.

Suurten liikennehankkeiden toteuttaminen

Kaikkia arvioituja suuria liikennehankkeita ei ole täysin toteutettu siten, 
että niillä olisi edellytykset pysyä aikataulussa ja budjetissa. Kustannus-
laskennan lähtötiedot ovat epätarkkoja eikä seurantaan ole työkaluja.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunkiympäristön toimialan tulee

o järjestää liikennehankkeiden kustannusten ja aikataulujen 
seuranta suunnittelun käynnistymisestä hankkeen valmis-
tumiseen saakka.

kaupunkiympäristön toimialan ja liikenneliikelaitoksen tulee

o varmistaa suurten liikennehankkeiden pysyminen aikatau-
lussa ja budjetissa erityisesti parantamalla hankkeiden al-
kuvaiheen suunnitteluprosessia sekä investoimalla riittä-
västi jo suunnitteluvaiheessa.

o selvittää, voidaanko suurten liikenneinvestointihankkeiden 
alkuvaiheen hankesuunnitelmien yhteydessä esittää pää-
töksentekoa varten arviota siitä, millä todennäköisyydellä 
hankkeen budjetti ja aikataulu tulevat toteutumaan.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että kaupunkiympäristön toimialalla 
ja liikenneliikelaitoksessa pyritään aktiivisesti parantamaan hankkeiden 
kustannusten ja aikataulujen seurantaa hankkeen kaikissa vaiheissa.

Kaupunginhallitus toteaa, että suurten investointihankkeiden kustannu-
sarvioiden kehittämistyötä on tehty myös pormestarin asettaman työ-
ryhmän toimesta vuonna 2019. Ryhmän tehtävänä oli merkittävien in-
vestointihankkeiden kustannusarvioiden laatimisen ja oikeellisuuden 
arviointi ja päätöksentekomenettelyjen kehittäminen kustannusarvioi-
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den osuvuuden parantamiseksi. Työryhmän loppuraportissa ehdotettu-
ja kehittämistoimenpiteitä on tarkoitus sisällyttää vuonna 2020 uudistet-
taviin tilahankkeiden käsittelyohjeisiin.

Kaupunginhallitus pitää kannatettavana, että kaupunkiympäristön toi-
miala ja liikenneliikelaitos varmistavat suurten liikenneinvestointien py-
symisen aikataulussa ja budjetissa erityisesti parantamalla hankkeiden 
alkuvaiheen suunnitteluprosessia. Kustannusten kasvun ja aikataulun 
pitävyyden todennäköisyyden arviointi tulisi sisällyttää suurten liiken-
neinvestointihankkeiden hankesuunnitelmiin.

Katutyömaahaittojen hallinta

Kaupunki ei pystyy valvomaan katutyömaita ja niiden haittojen hallintaa 
riittävästi. Katutyömaahaittojen arviointiin on kehitetty toimintamalleja, 
mutta työmaita on paljon valvontaresursseihin nähden eikä lainsäädän-
tö mahdollista riittävää sanktiointia.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunkiympäristön toimialan tulee

o laatia toimialalle yhteinen katurakentamisen suunnittelu-, 
rakennuttamis- ja valvontaprosessin ohje.

o hyödyntää keskeisten katualueiden rakentamisessa ny-
kyistä enemmän omia tuottajia osaamisen säilyttämiseksi 
kaupungilla ja ottaa käyttöön katutyömaahaittojen vähen-
tämiseen ja tehokkuuteen kannustavia palkitsemis- ja 
sanktiomekanismeja.

o kehittää menettely ammattirakentajien omavalvonnan 
hyödyntämiselle.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että kaupunkiympäristön toimiala 
pyrkii aktiivisesti eri keinoin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 
vähentämään katutyömaahaittoja, esimerkiksi parantamalla katualuei-
den suunnittelun, rakentamisen ja valvonnan yhdistävää ohjeistusta, ot-
tamalla käyttöön haittojen vähentämiseen ja tehokkuuteen kannustavia 
mekanismeja sekä hyödyntämällä rakentajien omavalvontaa.

Esittelijän perustelut

Tarkastuslautakunta pyytää 26.5.2020 mennessä kaupunginhallituksen 
lausuntoa arviointikertomuksen 2019 suosituksista.

Tarkastuslautakunta hyväksyi 14.4.2020 vuoden 2019 arviointikerto-
muksen.
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Kuntalain (410/2015) 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia 
kaupunginvaltuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden to-
teutumisesta arviointikertomus valtuustolle. Helsingin kaupungin hallin-
tosäännön 21 luvun 2 §:n mukaan tarkastuslautakunta hankkii arviointi-
kertomuksesta kaupunginhallitukselta ja tarvittaessa muilta kaupungin 
toimielimiltä lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä arviointi-
kertomuksen kanssa. 

Arviointikertomus 2019 on esityslistan liitteenä.

Esittelijä toteaa, että tarkastuslautakunnan antamassa arviointikerto-
muksessa esitetyistä suosituksista olisi annettava päätösehdotuksen 
mukainen lausunto.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, kaupunginhallitus
2 Arviointikertomus 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 14.04.2020 § 29

HEL 2019-004956 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 
2019 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toi-
mielimiltä tarvittavat lausunnot 26.5.2020 mennessä toimitettaviksi 
kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa. 

08.04.2020 Ehdotuksen mukaan
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07.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili(a)hel.fi
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§ 305
Lausunto oikeusministeriölle usean kielen merkitsemisestä väestö-
tietojärjestelmään

HEL 2020-002877 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Pasi Saukkonen, erikoistutkija, puhelin: 310 36405

pasi.saukkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikeusministeriön lausuntopyyntö
2 Selvitys usean kielen merkitsemisestä väestötietojärjestelmään
3 Utredning om antecknande av flera språk i befolkningsdatasystemet
4 Kaksikielisyystoimikunnan lausunto kaupunginhallitukselle
5 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa oikeusministeriölle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki pitää hyvänä ja arvokkaana, että kielellisen identi-
teetin moninaisuuden kuvaamista ja kielivarannon tilastointia pyritään 
parantamaan. Väestötietojärjestelmän kielimerkinnän kehittäminen on 
tärkeää ja Helsingin kaupungin etujen mukaista. Asian selvittämistä tu-
lee jatkaa.

Moni suomalainen on sekä identiteetiltään että tosiasialliselta kielitai-
doltaan kaksikielinen, mutta joutuu tällä hetkellä valitsemaan väestötie-
tojärjestelmään vain yhden äidinkielen. Nykyinen järjestelmä ei anna 
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oikeaa kuvaa kielellisten identiteettien kokonaisuudesta ja suomalais-
ten kaksi- tai jopa useampikielisyys jää piiloon. Järjestelmän ongelma-
kohdat käyvät maahanmuuton ja kansallisia ja kielirajoja ylittävien per-
hesuhteiden lisääntymisen seurauksena yhä ilmeisemmiksi. 

Väestötietojärjestelmään merkityllä äidinkielellä on oikeusvaikutuksia 
muun muassa valtionosuuksiin ja kuntien kielelliseen jaotukseen. Jos 
kielten merkintätapaa tai käsitteiden sisältöjä muutetaan, on huolehdit-
tava siitä, etteivät muutokset huononna kieliryhmien tai kuntien ase-
maa, vaikka järjestämisvastuu tai palvelun saaminen eivät olisikaan 
riippuvaisia järjestelmän kielimerkinnästä.

Äidinkielen oikeusvaikutusten tarkastelu on vaikeampaa, jos väestötie-
tojärjestelmään voidaan ilmoittaa useampi äidinkieli. Koska esimerkiksi 
kuntien kielellinen jaotus perustuu suomen- ja ruotsinkielisten määrään 
suhteessa toisiinsa, olisi kuitenkin tavalla tai toisella määriteltävä, mihin 
kieliryhmään kaksi- tai useampikieliset kuuluvat. Kaksikielisyyden ko-
rostaminen voisi sotkea tämän jaotuksen ja pahimmillaan heikentää 
kaksikielisten kuntien kielivähemmistöjen tilannetta tai pienentää kun-
tien saamia valtionosuuksia. Jos oikeusvaikutuksia ei oteta riittävästi 
huomioon, on vaarana, että järjestelmään valitaan paremman palvelun 
toivossa enemmistökieli todellisen tilanteen vastaisesti.

Helsingin kaupunki pitää joka tapauksessa tärkeänä, että uudistuksen 
yhteydessä lisätään kansalaisten tietoisuutta siitä, mihin väestötietojär-
jestelmään ilmoitettu kieli tai kielet vaikuttavat ja mihin tietoja käyte-
tään. Tällöin merkintään kiinnitetään enemmän huomiota ja se vastaa 
paremmin palvelujen suunnittelutarpeeseen. Kansalaisia voitaisiin ke-
hottaa kohtaamisissa viranomaisten kanssa tarkistamaan oma äidinkie-
lensä ja mahdollisesti suomen tai ruotsin kielen taitonsa samaan ta-
paan kuin nykyään muutenkin kehotetaan tarkistamaan henkilötietojen 
paikkansapitävyyttä. Tällä tavalla lisättäisiin mahdollisuutta muuttaa 
virheelliseksi muodostunut tieto oikeaksi.

Useamman kielen merkitseminen väestötietojärjestelmään helpottaa 
sekä kuntien palvelujen pitkän tähtäimen suunnittelua että käytännön 
järjestämistä. Jos väestötietojärjestelmästä ilmenee, millä kielillä henki-
lö kykenee kommunikoimaan, se helpottaa yhteydenoton suunnittelua 
ja varautumista palvelun antamiseen.

Hallintolaki edellyttää viranomaisia järjestämään kääntämisen ja tulk-
kauksen asioissa, jotka tulevat vireille viranomaisen aloitteesta, jos 
asiakas ei osaa suomea tai ruotsia. Sosiaali- ja terveydenhuollossa täl-
laisia asioita on muun muassa lastensuojelussa, kehitysvammaisten 
erityishuollossa, päihdehuollossa ja mielenterveyspalveluissa. Asioita 
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on usein käsiteltävä kiireellisinä, jolloin tieto asiakkaan ymmärtämistä 
kielistä on erityisen tärkeää tulkkauksen järjestämiseksi.

Asian tärkeys korostuu Helsingissä ja luotettavan kielitiedon merkitys 
tulee jatkossa kasvamaan entisestään. Ulkomaalaistaustaisten henki-
löiden osuus kaupungin väestöstä oli vuoden 2019 alussa 16 prosent-
tia. Rekisteröityjä äidinkieliä oli 141. Parinkymmenen vuoden kuluttua 
suuri osa Suomeen muuttaneista on asunut Suomessa jo vuosikym-
meniä, Suomessa syntyneet ulkomaalaistaustaiset muodostavat suu-
ren osan omasta ikäluokastaan ja Helsingin kouluissa on suuri määrä 
maahanmuuton kolmanteen sukupolveen kuuluvia lapsia, joiden äidin-
kielen rekisteröinti voi jo olla hyvin sattumanvaraista. Kaksi- ja monikie-
lisyys on nykyistä selvästi yleisempää ja erittäin suuri osuus vieraskieli-
sistä on myös suomen- tai ruotsinkielinen. Mahdollisuus merkitä väes-
tötietojärjestelmään useita kieliä parantaisi tiedon luotettavuutta.

Kielitiedolla on merkittäviä vaikutuksia myös palvelujen pidemmän ai-
kavälin suunnitteluun. Mahdollisuus merkitä useita kieliä helpottaisi eri-
tyisesti varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen suunnittelua. Palvelujen 
suunnittelu pohjautuu osittain väestötietojärjestelmään kirjattuihin tie-
toihin äidinkielistä. Sen pohjalta tehdään ennuste, kuinka moni ikäluo-
kasta osallistuu suomenkieliseen ja kuinka moni ruotsinkieliseen var-
haiskasvatukseen, esiopetukseen, perusopetukseen ja toisen asteen 
koulutukseen. Sen perusteella ennakoidaan myös saamenkielisen var-
haiskasvatuksen osallistumisastetta.

Suunnittelun lisäksi palveluita toteuttavat oppilaitokset tarvitsevat tie-
don toimintaan ja opetukseen osallistuvien lasten ja nuorten kaikista 
äidinkielistä. Oikean tiedon varmistamiseksi varhaiskasvatukseen ja 
kouluun ilmoittautumisten yhteydessä kerätään tieto lapsen äidinkielis-
tä. Esimerkiksi oman äidinkielen opetukseen osallistuvien oppilaiden 
määrästä ja kielistä tehdään ennusteita väestötietojärjestelmästä saa-
tujen tietojen perusteella. Näin ollen väestötietojärjestelmän tietojen tu-
lisi vastata mahdollisimman tarkasti todellisuutta.

Helsingissä suomen- ja ruotsinkielisen opetuksen oppilaaksiottaminen 
perustuu väestötietojärjestelmän tietoihin äidinkielestä. Palvelujen 
suunnittelun kannalta olisi tärkeää että erityisesti ne kaksikieliset kunta-
laiset, jotka puhuvat sekä ruotsia että suomea, ilmoittaisivat lastensa 
äidinkieleksi ruotsin, jos lapsen on tarkoitus osallistua ruotsinkieliseen 
varhaiskasvatukseen ja opetukseen.

Selvityksessä esiteltyjen vaikutusten perusteella Helsingin kaupunki ei 
pidä kannatettavana, että uudistuksella tavoiteltaisiin laajempaa oikeut-
ta saada äidinkielen opetusta muilla kielillä. Nykyisin äidinkielen ja kir-
jallisuuden oppimäärän opetusta annetaan suomen, ruotsin ja saamen 
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kielillä sekä perusopetuslain määrittelemillä muilla kielillä. Usean äidin-
kielen opiskeluun on jo nykylainsäädännön puitteissa olemassa mah-
dollisuuksia, jotka eivät edellytä useaa väestötietojärjestelmään merkit-
tyä äidinkieltä. Toisen äidinkielen tai kotikielen opetusta voidaan antaa 
perusopetusta täydentävänä opetuksena.

Edellä mainituin perustein Helsingin kaupunki pitää tarkoituksenmukai-
sempana mallia B. Se on helpompi toteuttaa, sen hallinnolliset kustan-
nukset ovat pienemmät ja sen oikeusvaikutukset on helpompi määrit-
tää. Se antaa riittävän ja kattavan tiedon henkilön kielivarannosta pal-
velujen suunnittelun pohjaksi, vaikkakin se asettaa kaksikieliset edel-
leen valitsemaan vain yhden äidinkielen.

Mallin ongelma on se, että niissä tapauksissa joissa äidinkieleksi merki-
tään joku muu kuin suomi tai ruotsi, näitä ei todennäköisesti merkitä 
myöskään kotikieleksi, vaikka henkilö osaisi tai oppisi puhumaan niitä 
jopa äidinkielen veroisesti. Kotikieleksi tullaan todennäköisemmin mer-
kitsemään jokin vieras kieli, jota kotona puhutaan. Muutoksella ei siis 
ehkä päästäisi eroon siitä, että vieraskielisiksi rekisteröityjen henkilöi-
den suomen tai ruotsin osaaminen jää piiloon. Ongelmia saattaa tuot-
taa myös se, että henkilöt eivät ilmoita äidinkieliään ja kotikieliään joh-
donmukaisesti samalla tavalla.

Vaihtoehtojen taloudellisiin vaikutuksiin on vaikea ottaa kantaa selvi-
tyksessä esitettyjen tietojen perusteella. Malli B:n hallinnolliset kustan-
nukset ovat pienemmät. Kumman tahansa vaihtoehdon valinta tulee 
aiheuttamaan kustannuksia, jotka johtuvat muutosten tekemisestä lo-
makkeisiin ja asiakastietojärjestelmiin. Jos uudistus vaikuttaa kuntien 
valtionosuuksiin, sillä saattaa olla merkittävämpiä taloudellisia vaiku-
tuksia kuin hallinnolliset lisäkustannukset. Valtionosuusmuutoksia ei 
selvityksessä kuitenkaan varsinaisesti käsitellä, joten niiden vaikutuksia 
on tässä vaiheessa vaikea arvioida.

Lopuksi Helsingin kaupunki ehdottaa, että uudistuksen yhteydessä vie-
lä mietitään, voisiko äidinkielen lisäksi ilmoitetuista kielistä käyttää jo-
tain muuta termiä kuin kotikieli. Se ei vastaa niiden henkilöiden kielellis-
tä todellisuutta ja identiteettiä, joilla on kaksi tai useampia samalla ta-
valla syntymästä alkaen omaksuttuja äidinkieliä. Sen sijaan voitaisiin 
käyttää esimerkiksi termejä toinen äidinkieli ja kolmas äidinkieli. Täl-
löinkin vain ns. ensimmäinen äidinkieli olisi se, mitä väestötietojärjes-
telmässä äidinkielellä tarkoitetaan. Ratkaisu olisi edelleen mallin B mu-
kainen. Tämä voisi osaltaan ratkaista myös edellä kuvattua ongelmaa, 
ettei vieraskielisissä perheissä välttämättä merkitä suomea tai ruotsia 
kotikieleksi, vaikka lapsi osaisi sitä sujuvasti.

Esittelijän perustelut
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Oikeusministeriö pyytää kaupungin lausuntoa liitteenä olevasta selvi-
tyksestä, joka koskee usean kielen merkitsemistä väestötietojärjestel-
mään. Lausunnon antamisen alkuperäinen määräaika oli 30.4.2020, 
mutta sille on saatu lisäaikaa toukokuun loppuun.

Oikeusministeriön, valtiovarainministeriön, opetus- ja kulttuuriministe-
riön, väestörekisterikeskuksen sekä etnisten suhteiden neuvottelukun-
nan yhteinen asiantuntijaryhmä on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja 
väestötietojärjestelmän kielimerkinnän muuttamiselle. Selvityksessä on 
päädytty kahteen eri vaihtoehtoon: Mallissa A henkilö voi merkitä väes-
törekisteriin useita keskenään samanarvoisia äidinkieliä. Näiden lisäksi 
on aina merkittävä asiointikieleksi joko suomi tai ruotsi. Mallissa B mer-
kitään vain yksi äidinkieli ja asiointikieli samalla tavalla kuin nykyään. 
Tämän lisäksi voidaan merkitä yksi tai useampi kotikieli.

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaksikielisyystoimi-
kunnan ja sosiaali- ja terveystoimialan lausunnot. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ja kaksikielisyystoimikunta ovat lau-
sunnoissaan pitäneet parempana mallia B. Sosiaali- ja terveystoimiala 
ei ottanut kantaa mallien paremmuuteen mutta totesi, että kumpi ta-
hansa helpottaa palvelujen suunnittelua ja järjestämistä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on lausuntoa antaessaan päättänyt 
äänin 6−4 (3 tyhjää) lisätä sen loppuun seuraavan kappaleen:

"Olisi tärkeää, että mallia B kehitettäisiin niin, että henkilön äidinkieleksi 
voitaisiin merkitä useampi äidinkieli, vaikka yksi näistä kielistä olisikin 
se joka ilmoitettaisiin ensisijaiseksi koulu- ja asiointikieleksi." 

Kappale ei sisälly kaupunginhallitukselle esitettävään lausuntoehdotuk-
seen, koska se ei ole sisällöllisesti johdonmukainen muun lausunnon 
kanssa. Vastaehdotuksessa esitetty vaihtoehto vastaa oikeusministe-
riön selvityksessä kuvattua mallia A. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
on lausunnossaan muutoin puoltanut mallia B.

Edellä mainittua poikkeusta lukuun ottamatta kaupunginhallitukselle 
tehtävä ehdotus on saatujen lausuntojen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Pasi Saukkonen, erikoistutkija, puhelin: 310 36405

pasi.saukkonen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Oikeusministeriön lausuntopyyntö
2 Selvitys usean kielen merkitsemisestä väestötietojärjestelmään
3 Utredning om antecknande av flera språk i befolkningsdatasystemet
4 Kaksikielisyystoimikunnan lausunto kaupunginhallitukselle
5 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Oikeusministeriö

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kaksikielisyystoimikunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.04.2020 § 88

HEL 2020-002877 T 00 01 06

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää mahdollisuutta merkitä useampi 
kieli väestötietojärjestelmään tärkeänä. Erityisesti palveluiden suunnit-
telussa ja toteutuksessa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hyötyisi 
kaksi- ja monikielisten kuntalaisten mahdollisuudesta ilmoittaa useampi 
kieli väestötietojärjestelmään. 

Tarkastelussa olleista kahdesta vaihtoehdosta kasvatus- ja koulutus-
lautakunta pitää kannatettavampana Mallia B, jonka mukaan äidinkie-
len merkitsemisen lisäksi järjestelmään voidaan merkitä muu kotikieli.

Palveluiden suunnittelu ja toteutus

Kasvatus- ja koulutuspalveluiden suunnittelu pohjautuu osaltaan väes-
tötietojärjestelmään kirjattuihin tietoihin äidinkielistä. Näiden pohjalta 
tehdään ennuste, kuinka moni ikäluokasta osallistuu suomenkieliseen 
ja kuinka moni ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen, esi- ja perusope-
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tukseen ja toisen asteen koulutukseen sekä se, kuinka moni saamen-
kieliseen varhaiskasvatukseen. 

Suunnittelun lisäksi palveluita toteuttavat oppilaitokset tarvitsevat tie-
don toimintaan ja opetukseen osallistuvien lasten ja nuorten kaikista 
äidinkielistä. Oikean tiedon varmistamiseksi kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalla kerätään varhaiskasvatukseen ja kouluun ilmoittautu-
misten yhteydessä tieto äidinkielistä. Esimerkiksi oman äidinkielen ope-
tukseen osallistuvien oppilaiden määrästä ja kielistä tehdään ennustei-
ta väestötietojärjestelmästä saatujen tietojen perusteella ja näin ollen 
väestötietojärjestelmän tietojen tulisi vastata mahdollisimman tarkasti 
todellisuutta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että uu-
distuksen yhteydessä lisätään kuntalaisten tietoisuutta siitä, mihin 
väestötietojärjestelmään ilmoitettu kieli/kielet vaikuttavat ja mihin tietoja 
käytetään. 

Helsingissä suomen- ja ruotsinkielisen opetuksen oppilaaksiottaminen 
perustuu väestötietojärjestelmän tietoihin äidinkielestä. ja kaksikielise-
nä kuntana Helsingin tulee toiminnassaan oma-aloitteisesti huolehtia 
kielellisten oikeuksien toteutumisesta. Erityisesti kaksikielisten kunta-
laisten, jotka puhuvat sekä ruotsia että suomea, olisi tärkeää ilmoittaa 
lastensa äidinkieleksi ruotsi, jos suunnitelmissa on, että lapsi osallistuu 
ruotsikieliseen varhaiskasvatukseen ja esi-ja perusopetukseen palve-
luiden suunnittelun ja ennakoinnin kannalta. Näin ollen kasvatus- ja 
koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että uudistuksen yhteydessä lisä-
tään kuntalaisten tietoisuutta siitä, mihin väestötietojärjestelmään ilmoi-
tettu kieli/kielet vaikuttavat ja mihin tietoja käytetään.

Äidinkieli ja kirjallisuus –oppimäärä sekä oppilaan oman äidinkielinen 
opetuksen järjestäminen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei pidä kannatettavana, että uudistuk-
sella tavoiteltaisiin laajempaa oikeutta saada äidinkielen ja kirjallisuu-
den oppimäärän opetusta muilla kuin kansalliskielillä ja saamen kielellä 
sekä perusopetuslain määrittelemillä muilla kielillä selvityksessä esitel-
tyjen vaikutusten perusteella. Usean äidinkielen opiskeluun on jo nyky-
lainsäädännön puitteissa olemassa mahdollisuuksia, jotka eivät edelly-
tä useaa väestötietojärjestelmään merkittyä äidinkieltä. Perusopetusta 
täydentävänä opetuksena annettavasta äidinkielen/kotikielen opetuk-
sesta todetaan, että oppiaineen nimi nykyisellään ei vastaa kaksi- ja 
monikielisten lasten kielellistä identiteettiä.

Äidinkielen merkitsemisen lisäksi järjestelmään voidaan merkitä muu 
kotikieli (Malli B)

Edellä esitetyn perusteella kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tar-
kastelussa olleista vaihtoehdoista kannatettavana Mallia B, jonka mu-
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kaan äidinkielen merkitsemisen lisäksi järjestelmään voidaan merkitä 
muu kotikieli. Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää, että selvitetään, 
voisiko ensisijaisen äidinkielen ja asiointikielen lisäksi ilmoitetus-
ta/ilmoitetuista kielistä käyttää muuta termiä kuin kotikieli. Kotikieli ter-
minä ei vastaa henkilöiden, joilla on kaksi tai useampi samalla tavalla 
syntymästä alkaen omaksuttu äidinkieli, kielellistä todellisuutta. Kotikieli 
termin tilalle ehdotetaan nimitystä toinen äidinkieli, kolmas äidinkieli ja 
niin edelleen.

Olisi tärkeää, että mallia B kehitettäisiin niin, että henkilön äidinkieleksi 
voitaisiin merkitä useampi äidinkieli, vaikka yksi näistä kielistä olisikin 
se, joka ilmoitettaisiin ensisijaiseksi koulu- ja asiointikieleksi.

Käsittely

14.04.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Olisi tärkeää, että mallia B kehitettäisiin niin, että henkilön 
äidinkieleksi voitaisiin merkitä useampi äidinkieli, vaikka yksi näistä kie-
listä olisikin se, joka ilmoitettaisiin ensisijaiseksi koulu- ja asiointikielek-
si.

Kannattaja: Ted Apter

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Olisi tärkeää, että mallia B kehitettäisiin niin, että henkilön 
äidinkieleksi voitaisiin merkitä useampi äidinkieli, vaikka yksi näistä kie-
listä olisikin se joka ilmoitettasiin ensisijaiseksi koulu- ja asiointikieleksi.

Jaa-äänet: 4
Martina Harms-Aalto, Vesa Korkkula, Dani Niskanen, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 6
Ted Apter, Fatim Diarra, Emma Kari, Johanna Laisaari, Hannu Oskala, 
Matias Pajula

Tyhjä: 3
Ville Jalovaara, Pia Kopra, Petra Malin

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Fatim 
Diarran vastaehdotuksen äänin 6-4. Tyhjää äänesti 3.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 23444

satu.koistinen(a)hel.fi
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§ 306
Pelastuslaitoksen pelastuskomentajan virkaan ottaminen

HEL 2020-004759 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus otti tradenomi (YAMK), va. pelastuskomentaja Jani 
Pitkäsen Helsingin pelastuslaitoksen pelastuskomentajan virkaan 9 100 
euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. 

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa ei-
kä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on 
ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perus-
teella virkaan ottaminen on vahvistettu. Tällaisen virkaan otettavan 
henkilön on esitettävä hyväksyttävä arvio edellytyksistä hoitaa virkaan 
kuuluvia tehtäviä 30 päivän kuluessa virkaanottopäätöksen tiedoksi-
saannista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1
2 Liite 2

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pelastuskomentajan virka
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Kaupunginhallitus on 30.9.2019, § 659 merkinnyt tiedoksi edellisen vi-
ranhaltijan irtisanoutumisen pelastuskomentajan virasta 1.2.2020 lukien 
ja kehottanut kaupunkiympäristön toimialaa käynnistämään viran täyt-
töön liittyvän julkisen hakumenettelyn.

Virka oli julkisesti haettavana 7.–24.1.2020. Hakuilmoitus julkaistiin 
kaupungin rekrytointisivuilla osoitteessa helsinkirekry.fi, Helsingin Sa-
nomissa, TE-palveluissa, sekä Oikotie.fi- ja LinkedIn-verkkopalvelussa.

Kaupungin hallintosäännön 4 luvun 6 §:n mukaan pelastuslaitos huo-
lehtii pelastustoimesta sekä tuottaa ensihoitopalveluja siinä laajuudes-
sa kuin palvelujen järjestäjän kanssa on sovittu. Pelastuslaitos toimii 
pelastuslautakunnan alaisuudessa. 

Pelastuslaitoksen toimintaa johtaa pelastuskomentaja. Pelastuskomen-
taja johtaa pelastustoimintaa, jos hänellä on siihen pelastuslaissa edel-
lytetty kelpoisuus.

Hallintosäännön 8 luvun 1§:n 10 kohdan mukaan pelastuskomentajan 
virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus. Pelastuslautakunta on 
tehnyt asiasta esityksen kaupunginhallitukselle.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan pelastuskomentajan 
kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta 
johtamistehtävistä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, 
että virkaan valittavalta edellytetään näyttöä suuren operatiivisen orga-
nisaation johtamisesta sekä kokemusta pelastus-, valmius- tai turvalli-
suusalan tehtävistä. Lisäksi edellytettiin hyviä yhteistyö- ja vuorovaiku-
tustaitoja sekä vahvaa ihmisten johtamistaitoa; tahtoa ja taitoa johtaa 
henkilöstön työhyvinvointia ja rakentaa yhteistyötä. 

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa 
huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet jul-
kisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 22 henkilöä. Hakijaluettelo on 
liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkoke-
mus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esi-
tyslistan liitteenä 2.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin kah-
deksan hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran vaati-
vuuden kannalta riittävän laaja-alainen kokemus pelastus-, valmius- tai 
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turvallisuusalan tehtävistä, näyttöjä operatiivisen organisaation johta-
misesta ja yhteistyötaidoista, sekä kokemusta ja näkemystä henkilöstö-
johtamisen kehittämiseen. Hakijoita haastattelivat ajalla 11.– 25.2.2020 
toimialajohtaja Mikko Aho, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, valmius-
päällikkö Minna Liimatainen kaupunkiympäristön toimialalta sekä rekry-
tointipäällikkö Riitta Hellman kaupunginkanslian henkilöstöosastolta. 

Hakija **********

**********

Hakija **********

**********

Hakija **********

**********

Hakija **********

**********

Hakija **********

**********

Hakija **********

**********

Hakija Jani Pitkänen on suorittanut tradenomin tutkinnon (YAMK) tur-
vallisuusjohtamisen koulutusohjelmassa Laurea ammattikorkeakoulus-
sa vuonna 2012. Lisäksi hän on suorittanut turvallisuuden erikoisopin-
tojen opintokokonaisuuden Tampereen ammattikorkeakoulussa vuonna 
2007, insinöörin tutkinnon (AMK) Savonia-ammattikorkeakoulussa 
vuonna 2005 sekä pelastajan ammattitutkinnon Helsingin pelastuskou-
lussa vuonna 1999. Hän on aloittanut opinnot Helsingin kaupungin 
Executive MBA -koulutusohjelmassa syksyllä 2019. Hakija on toiminut 
Helsingin pelastuslaitoksen pelastuskomentajan viransijaisena loka-
kuusta 2019 alkaen ja avoimen viran hoitajana 1.2.2020 alkaen. Vaki-
naisessa virassaan pelastuslaitoksen pelastusjohtajana hän on toiminut 
vuodesta 2018 alkaen. Tätä ennen hän on toiminut ko. pelastuslaitok-
sella aluepäällikön, palomestarin, paloesimiehen ja palomiehen tehtä-
vissä. Vuodesta 2007 alkaen hän on lisäksi toiminut oman toimensa 
ohella Kriisinhallintakeskuksen ja Pelastusopiston kansainvälisen pe-
lastustoiminnan asiantuntijana ja Finn Rescue Teamin joukkueenjohta-
jana.
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Hakijalla on monipuolista kokemusta kaikilta pelastustoiminnan esi-
miestasoilta Helsingin pelastuslaitoksessa. Hänen profiilissaan koros-
tuu tämänhetkisen toimintaympäristön vankka tuntemus ja hän tuntee 
hyvin pelastuslaitoksen toiminnan kehittämiseen kohdistuvat odotukset 
ja haasteet. Hänen näkemyksensä pelastuslaitoksen johtamisen suun-
taviivoista ovat nykyaikaisia ja niissä korostuu yhteistyön ja henkilöstön 
työhyvinvoinnin vahvistaminen sekä valmentava johtamistapa. Hakijalla 
on hyvät sidosryhmä- ja viranomaissuhteet keskeisiin pääkaupunki-
seudun ja kansallisiin toimijoihin, ja hän on verkostoitunut myös kan-
sainvälisesti muun muassa asiantuntijakouluttajana, arvioitsijana ja pe-
lastustoiminnan kehittäjänä.

Hakija **********

**********

Haastatelluista neljä kutsuttiin Psycon Oy:n toteuttamaan henkilöar-
viointiin. 

Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, toimialajohtaja Mikko Aho, henkilös-
töjohtaja Nina Gros, valmiuspäällikkö Minna Liimatainen ja rekrytointi-
päällikkö Riitta Hellman haastattelivat henkilöarviointien jälkeen 
********** ja Jani Pitkäsen 2.4.2020.

Pormestari Jan Vapaavuori, Sami Sarvilinna ja Mikko Aho haastatteli-
vat ********** ja Jani Pitkäsen 9.4.2020.

Kummallakin kärkiehdokkaalla on monipuolinen kokemus työstä pelas-
tustoimen eri esimiesrooleissa, hyvä ymmärrys pelastuslaitoksen ja -
toimen kehittämistarpeista sekä käytännössä osoitettu kyky ja taito joh-
taa suurta operatiivista organisaatiota. Kumpikin on johtamistavaltaan 
ihmislähtöinen ja omaa hyvät valmiudet kehittää pelastuslaitoksen hen-
kilöstöjohtamista ja työhyvinvointia. 

Hakija **********

Hakija Jani Pitkäsen vahvuutena voidaan pitää hänen energisyyttään ja 
strategista hahmotuskykyään. Hänellä on realistinen käsitys toimin-
taympäristöstä sekä aito halu muuttaa ja kehittää sitä. Hänen lähesty-
mistapansa on ratkaisuhakuinen ja hänellä on tuoreita ajatuksia johta-
misen menetelmistä, joilla luodaan uudenlaista kulttuuria. Hänellä on 
siten hyvät edellytykset pelastuslaitoksen ajankohtaisiin kehittämis-
haasteisiin vastaamiseen. Hänen käytännön kokemuksensa suuren or-
ganisaation muutosjohtamisesta ei ole kovin pitkä, mutta samalla on 
todettava, että hänen näyttönsä pelastuskomentajan viran hoidosta ku-
luneiden kuukausien ja muun muassa pandemiasta johtuvan poikkeus-
tilan aikana ovat hyvät.
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Pelastuslautakunnan esitys

Pelastuslautakunta on tehnyt kaupunginhallitukselle esityksen viran 
täyttämisestä 28.4.2020, § 16. Esitys on kokonaisuudessaan päätös-
historiassa. Lautakunta katsoo, että Jani Pitkänen täyttää parhaiten pe-
lastuskomentajan viran hoitamiseen asetetut vaatimukset ja esittää 
häntä valittavaksi virkaan.

Arviointi

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin sekä lautakunnan 
esitykseen perustuen on katsottava, että Jani Pitkäsellä on parhaat 
edellytykset pelastuskomentajan virkaan kuuluvien tehtävien hoitami-
seen.

Arvioinneissa erityistä huomioita on kiinnitetty johtamistapaan ja koke-
mukseen muutosten läpiviejänä, valmiuksiin uudistaa laitoksen henki-
löstöjohtamista sekä kykyyn työskennellä vaikuttavasti verkostoissa ja 
edistää yhteistyötä. Lisäksi arvioitiin hakijan näkemyksiä Helsingin pe-
lastuslaitoksen uudistustarpeista ja toiminnan kehittämisestä, sekä laa-
jemmin kansallisen pelastustoimen kehityksen suuntaviivoista. 

Jani Pitkäsen valintaa puoltaa muun muassa hänen vahva näkemyk-
sensä ja halunsa luoda uudenlaista johtamista ja toimintakulttuuria pe-
lastuslaitokselle. Hänen ajatuksensa johtamisesta ovat positiivisia ja 
perustuvat vahvasti yhteistyöhön ja henkilöstön osallistamiseen. Joh-
tamistavaltaan hän on valmentava ja ihmisläheinen, ja hänellä on en-
nakkoluulottomia ajatuksia uudenlaisten johtamiskäytäntöjen tuomisek-
si osaksi pelastuslaitoksen johtamisen keinovalikoimaa. Muutoksen 
johtamisessa hänen näkemyksensä perustuvat konkreettisiin suunni-
telmiin ja kykyyn hyödyntää moderneja muutoksen johtamisen mene-
telmiä uudistusten läpiviemiseksi.

Hänen toimintaympäristön tuntemuksensa on vankka ja hänen ajatuk-
sensa pelastuslaitoksen toiminnan kehittämisestä monimuotoisesti ja 
ennakoivasti ovat strategialähtöisiä ja perustuvat yhteistyöhön niin lai-
toksen sisällä, kaupunkiorganisaatiossa kuin suhteessa ympäröiviin 
toimijoihin. Hänen ajatuksensa muun muassa pelastajien ammatillisen 
mielikuvan, samoin kuin ylipäänsä pelastuslaitoksen työnantajankuvan 
vahvistamisesta ja sitomisesta entistä vahvemmin osaksi muuttuvaa 
yhteiskuntaa ovat kiinnostavia. Samoin Pitkäsen näkemykset tiettyihin, 
akuutisti ratkaistaviin toimintavalmiuteen liittyviin kysymyksiin ovat pun-
nittuja ja kokonaisvaltaisia.    

Työskentelytavaltaan hän on suunnitelmallinen ja huolellinen, mutta 
samalla tehokas ja tavoiteorientoitunut. Hän on helposti lähestyttävä, 
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keskusteleva ja kuunteleva esimies, joka johtaa asioiden kautta sparra-
ten ja tavoitelähtöisesti.

Muuta

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

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

Lautakunnan päätöksessä esitetyt huomiot on sisällytetty kaupungin-
hallitukselle esitettävän päätöksen perusteluihin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1
2 Liite 2

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
Pelastuslaitos
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 11.05.2020 § 290

HEL 2020-004759 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 18.5.2020 saakka.

Käsittely

11.05.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 18.5.2020 
saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi
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§ 307
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 20 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 11.5.2020
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 12.5.2020
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 12.5.2020 (pl. § 265 

koskien Lapinlahden 
sairaala-aluetta koske-
van esisopimuksen hy-
väksymistä sekä alueen 
vuokrausperiaatteiden 
vahvistamista, jonka 
pormestari on 
15.5.2020 § 60 päättä-
nyt ottaa kaupunginhal-
lituksen käsiteltäväksi)

- ympäristö- ja lupajaosto 13.5.2020
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.5.2020
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto 14.5.2020
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnanjaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos 13.5.2020
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- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos 14.5.2020
- liikenneliikelaitos 14.5.2020
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta 14.5.2020
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
- 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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2020 56 (58)
Kaupunginhallitus

18.05.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 299, 300, 301, 304, 305 ja 307 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 302, 303 ja 306 §: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

Daniel Sazonov Nasima Razmyar

Pia Pakarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 25.05.2020.


