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Kokousaika 10.08.2020 16:00 - 18:02

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

varapuheenjohtaja
saapui 16:08, läsnä: osa 406 §:ää - 
428 §

Honkasalo, Veronika (etänä)
Koulumies, Terhi (etänä)
Pakarinen, Pia apulaispormestari

saapui 16:08, läsnä: osa 406 §:ää - 
428 §

Raatikainen, Mika (etänä)
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari

saapui 16:08, läsnä: osa 406 §:ää - 
428 §

Rydman, Wille saapui 16:08, läsnä: osa 406 §:ää - 
428 §

Sazonov, Daniel (etänä)
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan (etänä)
Gebhard, Elisa (etänä) varajäsen
Kiesiläinen, Mikko (etänä) varajäsen

Muut

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

johtaja
poistui 17:34, poissa: 411 - 428 §

Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

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

lajohtaja
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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
Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja

poistui 17:30, läsnä: 406 - osa 411 
§:ää

Menna, Lauri johtava asiantuntija
Katajamäki, Paula viestintäasiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
406-428 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
406 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
407-428 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
406-428 §
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§ Asia

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

407 Asia/2 V 26.8.2020 Itäkeskuksen Jokerikorttelin asemakaavan muuttaminen 
(nro 12633)

408 Asia/3 V 26.8.2020 Vallisaaren ja Kuninkaansaaren ym. alueiden asemakaa-
van hyväksyminen (nro 12560)

409 Asia/4 V 26.8.2020, Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen Lumo 
Kodit Oy:lle varatuille tonteille (Vartiokylä, Puotilan ostoskeskus)

410 Asia/5 V 26.8.2020 Pakilantie 59 ja 81 sekä Ripusuontie 59 asemakaavan 
muuttaminen (nro 12233)

411 Asia/6 Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen

412 Asia/7 Selvitys sosiaali- ja potilasasiamiesten toiminnasta vuodelta 2019

413 Asia/8 Lainan myöntäminen Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföre-
ningen ry:lle

414 Asia/9 Asuntotontin varaaminen vapaarahoitteisten omistusasuntojen suun-
nittelua varten (Oulunkylä, tontti 28231/37)

415 Asia/10 Asuntotontin varaaminen Helsingin Seurakuntayhtymälle (Oulunkylä, 
tontti 28140/12)

416 Asia/11 Asuntotontin varaaminen Rakennusliike Lapti Oy:lle asuntohankkeen 
suunnittelua varten (Käpylä, tontti 25821/4)

417 Asia/12 Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2021–2023

417 Asia/12 Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunni-
telmasta vuosiksi 2021-2023

418 Asia/13 Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi palvelussuhdeasuntojen vaih-
tamisesta

419 Asia/14 Valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponsi selvittää mahdollisuutta pa-
rantaa tilahankkeiden prosessien etenemistä kaupunkikonsernissa

420 Asia/15 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 15.5.2020 § 45 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

421 Asia/16 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 12.5.2020 § 38 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2020
Kaupunginhallitus

10.08.2020

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

422 Asia/17 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 11.5.2020 § 36 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

423 Asia/18 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 12.5.2020 § 39 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

424 Asia/19 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 12.5.2020 § 38 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

425 Asia/20 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 29.4.2020 § 25 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

426 Asia/21 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 7.5.2020 § 31 koskien 
yksinyrittäjien toimintatukea

427 Asia/22 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 26.5.2020 § 59 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

428 Asia/23 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 406
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 Veronika 
Honkasalon ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Sanna Vesikan-
san ja Terhi Koulumiehen.

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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§ 407
V 26.8.2020 Itäkeskuksen Jokerikorttelin asemakaavan muuttaminen 
(nro 12633)

HEL 2018-010884 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, 
Itäkeskus) korttelin 45172 sekä raideliikenne- ja katualueiden asema-
kaavan muutoksen 4.2.2020 päivätyn ja 9.6.2020 muutetun piirustuk-
sen nro 12633 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin pe-
rustein. Muodostuu uusi kortteli 45057.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12633 kartta, päivätty 4.2.2020, muutettu 
9.6.2020, päivitetty Kylk:n 9.6.2020 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutoksen nro 12633 selostus, päivätty 4.2.2020, muu-
tettu 9.6.2020, päivitetty Kylk:n 9.6.2020 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 4.2.2020, täydennetty 9.6.2020
4 Osa päätöshistoriaa
5 Osa päätöshistoriaa
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7024), päivätty 9.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 6

Helen Sähköverkko Oy
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Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -
kuntayhtymä/Vesihuolto
Hyväksymispäätöksestä 
tiedon pyytänyt

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Itäkeskuksen metro- ja 
bussiaseman aluetta, jota on kehitys- ja kaavahankkeen yhteydessä 
päätetty kutsua Itäkeskuksen Jokerikortteliksi alueelle 2020-luvulla ra-
kennettavan pikaraitiotie Raide-Jokerin päätepysäkin mukaan. Kaavan 
muutosalue ulottuu teknisluontoisten muutosten osalta myös Jokeri-
korttelin ulkopuolelle.

Helsingin kaupunki kutsui keväällä 2018 kumppaneita kehittämään Itä-
keskuksen Jokerikorttelin aluetta. Ilmoittautuneita oli kolme. Suunnitte-
luvarausta esitettiin toukokuussa 2019 YIT Suomi Oy:n ja Sato-
Asunnot Oy:n muodostamalle konsortiolle korttelin toteutusedellytysten 
jatkoselvittämistä varten. Suunnitteluvarauksesta päätettiin kaupungin-
hallituksessa 19.8.2019. YIT Suomi Oy/Punos teki kaavamuutoshake-
muksen lokakuussa 2019.

Asemakaavan muutos mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämisen ja 
monipuolisten toimintojen, kuten liike-, toimisto, -palvelu ja majoitustilo-
jen sekä asuntojen rakentamisen itäisen Helsingin tärkeimmässä jouk-
koliikenteen solmukohdassa. Kaavamuutos mahdollistaa lisäksi alueel-
la olevan joukkoliikenneterminaalin uusimisen ja siten joukkoliikenne-
palveluiden laatutason nostamisen. 

Alueelle on suunnitteilla monitoimintoinen rakennus, jonka ensimmäi-
sessä kerroksessa sijaitsee joukkoliikenteen uusi lippuhalli ja siihen liit-
tyviä muita tiloja, kuten liiketiloja. Toisessa kerroksessa sijaitsee liike-, 
palvelu- ja toimistotiloja. Toisen kerroksen yläpuolelle sijoittuu asuntoja 
ja hotellin tiloja sekä laaja kattopiha asukkaiden käyttöön. Rakennuk-
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sen muodostamaan katutason katettuun ulkotilaan sijoittuu bussien ja 
Raide-Jokerin laitureita. Rakennuksen ja katutason kansirakenteen 
alapuolella sijaitsee nykyinen metroaseman laiturialue ja pysäköinnin ti-
loja, joita on yläpuolisen hankkeen johdosta muutettava rakenteiden 
osalta ja osittain muutettava tekniikan ja varastoinnin tiloiksi.

Kaavan muutosalueeseen kuuluu uuden hybridikorttelin lisäksi vierei-
nen toimistotalotontti ja melko laajalti katu- ja raideliikennealueita, vii-
meiset lähinnä teknistä syistä. 

Uudessa hybridikorttelissa on rakennusoikeutta yhteensä 38 700 k-m², 
josta asuntokerrosalaa on enintään 19 200 k-m². Toimitilakerrosalasta 
1 500 k-m² on varattu katutasossa liikenneterminaalin odotustiloille, 
matkustajapalvelutiloille ja yleisessä käytössä oleville läpikulkukäytävil-
le. Viitesuunnitelman mukaan toimitilakerrosalasta noin 5 700 k-m² to-
teutuisi hotellina. Uuden hybridikorttelin tehokkuusluku on e=2,8 ja ar-
vio asukasmäärästä 500.

Uuden hybridikorttelin suunnitelmaluonnos perustuu voimassa olevista 
laskentaohjeista poikkeavaan autopaikkojen (kaavassa ap) määrään. 
Kohde on hakijan laatiman pysäköintiselvityksen mukaan asuntojen 
osalta vähäautoinen (84 ap laskentaohjeiden mukaisen vähimmäis-
määrän 136 sijasta). Samalla hotellia varten varaudutaan laskentaoh-
jeita suurempaan autopaikkamäärään (100 laskentaohjeiden mukaisen 
enimmäismäärän 32 sijasta). Hotellia varten varattavien paikkojen 
määrä voi tosin laskea, kun todellinen käyttöaste selviää. Liityntäpysä-
köinnin autopaikkojen määrä on muutoksen johdosta laskemassa ny-
kyisestä 430 paikasta 200 paikkaan. Liityntäpaikkojen vähenemiseen 
vaikuttaa uuden maankäytön autopaikkatarpeiden lisäksi olevan pysä-
köintilaitoksen läpi ulotettavien uusien porrashuoneiden ja pystyraken-
teiden toteuttaminen, sähköbussien latausmuuntajien tilavaraukset se-
kä pysäköintiruutujen leveyksien ajanmukaistaminen. Jos hotellin auto-
paikkatarve osoittautuu kaavavaiheen selvitystä pienemmäksi, liityntä-
pysäköintiin varattujen paikkojen määrää on mahdollista lisätä. Liityn-
täpysäköintiä koskevista ratkaisuista on neuvoteltu liikennelaitos -
liikelaitos HKL:n kanssa. 

Autopaikkojen laskentaohjeet mahdollistavat niistä poikkeamisen erilli-
sen pysäköintiselvityksen perusteella. Selostuksen liitteenä on hakijan 
laatima pysäköintiselvitys. 

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus 
nro 7024), jonka mukaan kaavoitettavaan kortteliin rajoittuvien Marja-
niementien, Turunlinnantien, Raaseporintien ja Itäkadun liikennejärjes-
telyt on tarkistettu. Marjaniementielle on esitetty etelästä pohjoiseen 
yksi lisäkaista autoliikenteen välityskyvyn parantamiseksi. Kadun länsi-
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reunalle on esitetty pyöräilyn tavoiteverkon mukainen pyörätieyhteys. 
Turunlinnantien länsipäähän rakennetaan linja-autoterminaalin saapu-
mislaiturit. Turunlinnantien yhdistetyt jalkakäytävät ja pyörätiet muute-
taan erotelluiksi. Taksiasema siirretään linja-autoterminaalista Turun-
linnantien eteläreunalle.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Itäkeskuk-
seen metroaseman alueelle voidaan toteuttaa kaupunkikuvallisesti 
näyttävä ja toiminnallisesti monipuolinen, nykyistä merkittävästi korkea-
tasoisempi joukkoliikennekeskus, johon kytkeytyy muita palveluita sekä 
merkittävä määrä uusia asuntoja.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla uutta asunto-, liike- ja palvelutilaa joukkoliiken-
teen solmukohtaan.  Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on liike- ja pal-
velukeskustaa merkinnällä C1 ja alueelle on merkitty metro asemineen 
sekä pikaraitiotie. Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa nro 11830 
alue on esikaupungin pintakallioaluetta. Kaavaratkaisu on em. yleis-
kaavojen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on Itäkeskuksen metroaseman läntinen lippuhalli- ja sosiaaliti-
larakennus (valmistunut 1982) ja sen ympärillä bussien tulo- ja lähtölai-
tureita. Bussiaseman ja lippuhallirakennuksen alapuolella on metroa-
seman laiturialuetta ja muuta metron rata-aluetta. Molemmin puolin 
metroa on pysäköintilaitosten tiloja. Bussi- ja metroaseman ja Itäkadun 
välissä on vuonna 1985 valmistunut toimistorakennus. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1961 - 1992.

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

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia 
(04/2020, alv 0) seuraavasti: 

Katualueet 1,0 milj. euroa  
Kunnallistekniikka 0,5 milj. euroa  
YHT. 1,5 milj. euroa  

Katualueiden kustannukset sisältävät liikennesuunnitelman mukaisista 
toimenpiteistä kaupungille aiheutuvien rakennuskustannusten arvion. 
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Ne sisältävät  Marjaniementien ja Turunlinnantien alueen rakennustoi-
menpiteet.

Kunnallistekniikan kustannukset sisältävät Marjaniementiellä ja Turun-
linnantiellä tarvittavat yhdyskuntatekniseen verkostoon kohdistuvat uu-
delleen rakentamistoimenpiteet.

Vesihuolto 0,3 milj. euroa  
Kaukolämpö 0,2 milj. euroa  
YHT. 0,5 milj. euroa  

Kustannukset ja niiden jako tarkentuvat jatkosuunnittelun yhteydessä 
eri osapuolten kesken (kaupunki, hanke, Raide-Jokeri, HKL).

Liikennesuunnitelma sisältää lisäksi pyörätievarauksen Marjaniemen-
tien länsiosaan. Pyörätievarauksen kustannus ei ole tähän asemakaa-
vaan kohdistuva kustannus.

Kustannusarviossa ei ole esitetty raideliikennehankkeeseen kohdistu-
via kustannuksia tai HKL:lle koituvia kustannuksia. Kustannusarvio ei 
myöskään sisällä väliaikaisratkaisujen kustannuksia.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaavoitettavan rakennusoi-
keuden arvo on asumisen ja maankäytön toteuttamisohjelman eli AM-
ohjelman mukaisen rahoitus- ja hallintamuotojakauman mukaisesti ar-
vioiden 20–25 milj. euroa. Korkeat perustamiskustannukset laskevat 
rakennusoikeuden arvoa, mikä johtuu rakenneteknisesti erittäin haas-
tavasta rakentamispaikasta. Kun otetaan huomioon tontilla olevat ra-
kennusoikeuden arvoa laskevat tekijät, jäljelle jäävä rakennusoikeuden 
arvo on 2–5 milj. euroa.

Tontille kohdistuvien rakennusoikeuden arvoa laskevien tekijöiden kus-
tannusjako tarkentuu jatkosuunnittelussa aiemmin mainittujen osapuol-
ten kesken.

On syytä ottaa huomioon, että tällä hankkeella on merkittävät positiivi-
set taloudelliset vaikutukset kaava-aluetta laajemmalle alueelle.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 21.2.–23.3.2020  ja siitä ilmoitet-
tiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huo-
mautukset kohdistuivat liityntäpysäköinnin määrän vähentämiseen ja 
julkisivujen väri- ja materiaalivalintoihin.
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Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: 
Helen Sähköverkko Oy,  Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL 
ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Lausunnot kohdistuivat 
joukkoliikenneterminaalin ja sitä ympäröivän alueen ratkaisuihin bussi-
liikenteen toimivuuden näkökulmasta ja maanalaiseen hulevesikanaa-
liin. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

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

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
kaavamuutosta hakeneen yksityisen hankeryhmän ja asianomaisten 
hallintokuntien kanssa yhteisissä suunnittelukokouksissa sekä sähkö-
postein.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12633 kartta, päivätty 4.2.2020, muutettu 
9.6.2020, päivitetty Kylk:n 9.6.2020 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutoksen nro 12633 selostus, päivätty 4.2.2020, muu-
tettu 9.6.2020, päivitetty Kylk:n 9.6.2020 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 4.2.2020, täydennetty 9.6.2020
4 Osa päätöshistoriaa
5 Osa päätöshistoriaa
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7024), päivätty 9.6.2020

Oheismateriaali
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1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Kaavamuutoshakemus 17.10.2019
4 Muistutukset
5 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 6

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -
kuntayhtymä/Vesihuolto
Hyväksymispäätöksestä 
tiedon pyytänyt

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

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

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 09.06.2020 § 351

HEL 2018-010884 T 10 03 03
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Hankenumero 0750_14

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 4.2.2020 päivätyn ja 9.6.2020 muutetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12633 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 
45. kaupunginosan (Vartiokylä, Itäkeskus) korttelia 45172 sekä rai-
deliikenne- ja katualueita (muodostuva uusi kortteli 45057)

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-

toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sör-
näistenkatu 1 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

09.06.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Mikko Näveri ja liikennesuun-
nittelija Jussi Jääskä. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen ko-
kouksesta.

11.02.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.02.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

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

jussi.jaaska(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 09.12.2019 § 70

HEL 2018-010884 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12633 pohjakartan 
kaupunginosassa 45 Vartiokylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12633
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä
Kartoituksen työnumero: 48/2019
Pohjakartta valmistunut: 14.11.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 408
V 26.8.2020 Vallisaaren ja Kuninkaansaaren ym. alueiden asema-
kaavan hyväksyminen (nro 12560)

HEL 2014-000892 T 10 03 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan nro 12560 kartta, päivätty 27.11.2018, muutettu 7.4.2020
2 Asemakaavan nro 12560 selostus, päivätty 27.11.2018, muutettu 

7.4.2020, päivitetty Kylk:n 7.4.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 27.11.2018, täydennetty 17.3.2020
4 Osa päätöshistoriaa
5 Osa päätöshistoriaa
6 Havainnekuvat 27.11.2018, muutettu 17.3.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösesitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy  52. kaupunginosan (Suomenlinna) Valli-
saaren, Kuninkaansaaren, Reimarisaaren, Pukkisaaren, Kukipaatan ja 
Haminasalmenpaatan sekä suojelu- ja vesialueiden asemakaavan 
27.11.2018 päivätyn ja 7.4.2020 muutetun piirustuksen nro 12560 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
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Asemakaava (kaavaratkaisu) koskee Vallisaarta ja Kuninkaansaarta 
sekä niiden ympärillä olevia pienempiä luotoja ja saaria. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa saarten kehittämisen luonto- ja kulttuurimatkailuun sekä 
virkistyskäyttöön. Tavoitteena on kehittää aluetta Helsingin saariston 
merkittävänä luontomatkailun kohteena siten, että alueen arvot luon-
nonsuojelukohteena ja arvokkaana kulttuurihistoriallisena ympäristönä 
eivät vaarannu.

Alueelle on suunniteltu uutta rakentamista Vallisaaren koillisosaan sekä 
Kuninkaansaaren pohjoisosaan. Uutta kerrosalaa alueelle on osoitettu 
oleviin rakennuksiin ja uudisrakennuksiin 22 745 k-m². Uuden rakenta-
misen on tarkoitus palvella luontomatkailua ja alueelle voi tätä tarkoi-
tusta varten sijoittua ravintola-, tapahtuma- ja majoituspalveluita tuotta-
via yrityksiä sekä niihin liittyviä työtiloja. 

Alueen pinta-ala on noin 280 ha. Keskimääräinen aluetehokkuusluku 
rakentamiseen osoitetuilla alueenosilla on noin e = 0,1. Suurin osa alu-
eesta on luonnonsuojelualuetta. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että saarten 
luonto- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet suojellaan ja merel-
listen virkistysalueiden määrä kasvaa Helsingissä.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Saaret liittyvät strategisilta tavoitteiltaan keskeisesti merellisen Helsin-
gin kehittämiseen. Kehittämisen tavoitteena on kaupunkistrategian mu-
kaisesti, että Helsinki on vetovoimainen ja toimiva merikaupunki, joka 
mahdollistaa uusia kokeiluja, taide-elämyksiä ja monipuolisia merellisiä 
palveluja panostaen samalla kestävyyteen ja paikallisuuteen. Kaava-
ratkaisulla alueen tunnistettavaa identiteettiä ja merellistä Helsinkiä 
vahvistetaan ja helsinkiläisille ja myös matkailijoille varataan alueita vir-
kistykseen ja liikuntaan. 

Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen. Yleiskaavas-
sa alue on merellisen virkistyksen ja matkailun aluetta.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue sisältää entistä sotilasaluetta. Saarten linnoittaminen käyn-
nistyi jo 1850-luvulla, jonka vuoksi alue on merkittävää kulttuurihistorial-
lisesti arvokasta aluetta. Alueen nykykäyttöön vaikuttaa vuonna 1937 
tapahtunut räjähdeonnettomuus, jonka seurauksena ympäristössä on 
edelleen räjähdystarvikkeita maaperässä. Nykyisin alue on Metsähalli-
tuksen hallinnassa. Suuri osa alueesta on esitetty suojeltavaksi luon-
nonsuojelulain (1096/1996) nojalla. Saarilla on muinaismuistolain 
(295/1963) suojaamia arkeologisia kohteita ja myös saarta ympäröivillä 
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vesialueilla on vedenalaisia arkeologisia kohteita. Saarten rakennus-
kanta on osin huonokuntoista, mutta kulttuurihistoriallisesti arvokasta.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Suomen valtio/Metsähallitus omistaa käytännössä koko alueen lukuun 
ottamatta vähäistä kaistaletta alueen länsireunasta, jonka omistaa Hel-
singin kaupunki. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaa-
varatkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun merkittävimmät kustannukset aiheutuvat saarten liittä-
misestä yhdyskuntateknisen huollon piiriin. Kustannukset ja kustannus-
ten jakoperiaatteet määrittyvät jatkosuunnittelussa ja -neuvotteluissa. 
Lähtökohtaisesti muista saarten kehittämiseen liittyvistä kustannuksista 
vastaavat maanomistaja tai alueen toimijat.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen 7.4.2020 mukaan mahdolli-
sista maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytä-
vissä maapoliittisissa neuvotteluissa. Myöhemmin on käynyt ilmi, ettei 
kaavan toteuttamisesta synny valtiolle maanomistajana sellaista merkit-
tävää arvonnousua, että maapoliittisille neuvotteluille syntyisi perusteet. 
Asiasta on ilmoitettu kaupunkiympäristön toimialalta kaupunginkanslial-
le sähköpostitse 25.6.2020.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 27.11.2018 ja 
lautakunta päätti 11.12.2018 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Li-
säksi lautakunta edellytti, että nähtävillä olon yhteydessä tarkastellaan 
erityisen tarkasti Kuninkaansaaren pohjoispuolelle suunniteltua raken-
tamista ja sen vaikutuksia saaren arvokkaisiin luontoarvoihin ja ylei-
seen virkistyskäyttöön nähtävillä olon aikana saatujen palautteiden ja 
lausuntojen pohjalta.

Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 23.1.–21.2.2019, mistä il-
moitettiin rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin nähtävilläoloaikana kahdeksan muistutusta. 
Lisäksi sen ulkopuolella saapui yksi kirje. Muistutuksissa esitetyt huo-
mautukset kohdistuivat Kuninkaansaaren pohjoisrannan rakentamisa-
lueeseen, muinaismuistoalueiden kasvillisuuden kulumisen huomioimi-
seen kaavamääräyksissä, rakentamisen alta poistettavan maa-
aineksen hyödyntämiseen, vieraslajien leviämiseen, patterialueiden 
merkintään sekä naapurien kuulemiseen. Kirjeessä esitetyt huomau-
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tukset kohdistuivat Kuninkaansaaren pohjoisrannan rakentamisaluee-
seen.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta viranomaisilta: Helen 
Sähköverkko Oy, Helsingin Satama Oy, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Museovirasto, 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), 
Puolustusvoimat, Metsähallitus ja 
Suomenlinnan hoitokunta. 

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat rakennussuojelu-
merkintöihin (sr), rakennusperinnön sekä muinaisjäännösten määräyk-
siin, luonnonsuojelualue-merkintään, uimarannan alueen kaavamää-
räykseen, alueen vesihuoltoon ja -verkostoon ja niistä annettuihin mää-
räyksiin, selostuksen kirjauksiin valtakunnallisista alueidenkäyttötavoit-
teista, Suomenlinnan kautta suunniteltavan kunnallistekniikan liitosten 
vaikutuksiin kulttuuriperintöön, sähkönjakeluverkon riittävyyteen ja uu-
siin käyttöpaikkaratkaisuihin, Kuninkaansaaren uusiin rakennusaloihin, 
joita pidettiin kulttuuriympäristön näkökulmasta mahdollisina, Vallisaa-
ren alueen rakennusalojen kokoihin sekä uusien rakenteiden maise-
mallisiin vaikutuksiin, Kustaanmiekan salmen väyläalueen turvallisuu-
teen sekä kaavakartalta puuttuviin merenkulun turvalaitteiden merkin-
töihin, raskaiden aseiden alueelle aiheuttavaan meluun sekä kunnallis-
tekniikan rakentamiseen jostain muualta kuin Santahaminan alueen 
kautta, henkilölauttaliikenteen ohjelmointiin ja suunnitteluun, merenpin-
nan nousuennusteiden vaikutuksiin, rakentamisen mittakaavaan ja ra-
keisuuteen, maisemaan vaikuttavien uusien rakenteiden ja materiaalien 
sopivuuteen ympäristöönsä sekä vanhojen pinnoitemateriaalien suoje-
luun.

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helsingin seu-
dun liikenne -kuntayhtymä sekä kaupunginmuseo.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Lautakunnan edellyttä-
mänä erityistä huomiota on kiinnitetty Kuninkaansaaren pohjoisosan 
rakentamisalueen vaikutuksiin. Alueen rakentamisen määrää ja sijaintia 
on rajattu maisemavaikutusten, virkistyskäytön sekä luontotietojen pe-
rusteella kaavaehdotusta suppeammaksi. Majoitusrakennusten määrää 
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alueella on vähennetty 41 rakennuksesta 26 majoitusrakennukseen. 
Kerrosala alueella on laskenut noin 10 %. Palveluiden, kuten saunojen 
ja ravintolatoiminnan tilojen määrä on kasvanut.

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

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. 

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan nro 12560 kartta, päivätty 27.11.2018, muutettu 7.4.2020
2 Asemakaavan nro 12560 selostus, päivätty 27.11.2018, muutettu 

7.4.2020, päivitetty Kylk:n 7.4.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 27.11.2018, täydennetty 17.3.2020
4 Osa päätöshistoriaa
5 Osa päätöshistoriaa
6 Havainnekuvat 27.11.2018, muutettu 17.3.2020

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset ja kirje
4 Tehdyt muutokset
5 Asemakaavan muutoshakemus.Metsähallitus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Metsähallitus Esitysteksti
Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu

Esitysteksti

Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin Satama Oy
Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä
Suomenlinnan hoitokun-
ta

Esitysteksti

Puolustusvoimat Esitysteksti

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 07.04.2020 § 188

HEL 2014-000892 T 10 03 03

Hankenumero 0835_2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 27.11.2018 päivätyn ja 7.4.2020 muutetun asemakaavaehdotuksen 
nro 12560 hyväksymistä. Asemakaava koskee 52. kaupunginosan 
(Suomenlinna) Vallisaarta, Kuninkaansaarta, Reimarisaarta, Pukki-
saarta, Kukipaatta ja Haminasalmenpaatta sekä suojelu- ja vesia-
lueita.
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Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

07.04.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Jouni Heinänen. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Palautusehdotus:
Tuomas Rantanen: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
Kuninkaansaaren mökkikylälle varatusta alueesta esitettyä suurempi 
osa jää luonnonmukaiseksi ja vapaaseen retkeilyyn sopivaksi samalla, 
kun sinne sijoitettavaksi esitetyt muut palvelut pyritään keskittämään 
olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen.

Kannattaja: Amanda Pasanen

Asian käsittelyn palauttamisesta äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista. 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Tuomas Rantasen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Atte Ka-
leva, Jape Lovén, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, 
Mikko Särelä

Ei-äänet: 4
Mia Haglund, Noora Laak, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 9 - 4 

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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31.03.2020 Pöydälle

17.03.2020 Pöydälle

11.12.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.12.2018 Pöydälle

27.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi
Jouni Heinänen, tiimipäällikkö, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 310 
37257

jouni.heinanen(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 25.10.2018 § 39

HEL 2014-000892 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12560 pohjakartan 
kaupunginosassa 52 Suomenlinna. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12560
Kaupunginosa: 52 Suomenlinna
Kartoituksen työnumero: 46/2017 (Uusinta, ensi tilaus 2017)
Pohjakartta valmistunut: 19.2.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 06.06.2018 § 34

HEL 2014-000892 T 10 03 03

Nimistötoimikunta jatkoi Vallisaaren ja Kuninkaansaaren nimistön käsit-
telyä edellisen kokouksen keskustelun pohjalta. Asian käsittely keskey-
tettiin klo 15.00 ja sitä jatkettiin paikan päällä Vallisaaressa.

Nimistötoimikunta päätti esittää Vallisaareen ja Kuninkaansaareen seu-
raavia nimiä:

Aleksanterinkierros–Alexandersrundan 
(polku)
Perustelu: Muistonimi, liitynnäinen; Aleksanterinpatterin eli keisari 
Aleksanteri II:n (1818–1881) vuonna 1876 tarkastaman 6. patterin mu-
kaan;

Everstinlahti–Översteviken
(lahti)
Perustelu: Muistonimi, vallisaarelaisten käyttämä nimi lahdelle, jossa 
säilytettiin veneitä ja jossa oli muutamia venekatoksia Vallisaaren ran-
nalla. Nimen perustelu on epävarma. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty, 
että nimen taustalta löytyisi eversti Nikolai Wegge (1881–1954), joka it-
senäisyyden alussa oli ammusvarikon johtajana Vallisaaressa ja ra-
kennutti mökin viereiseen Pukkisaareen. Etenkin Pukkisaaren mökkien 
omistajat ovat säilyttäneet veneitään suhteellisen matalassa Everstin-
lahdessa. Toinen mahdollinen, ehkä tällä kohtaa epävarmempi tausta 
on Vallisaaren asukkaiden tuntemassa tarinassa: ”Tarina öisin valleilla 
vaeltavasta päättömän everstin haamusta oli kaikkien mielessä ja pe-
lotti myös Vallisaaren ja Kuninkaansaaren vartijoita. Tarinan mukaan 
eversti olisi hirtetty Vallisaaressa vuonna 1906 Viaporin kapinan aika-
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na. Oletettu hirttopuu, johon oli kaiverrettu ortodoksinen risti, oli kaik-
kien asukkaiden tiedossa, ja se sijaitsi lähellä Aleksanterinpatterille joh-
tavaa tietä.” (Enqvist & Eskola 2011: 133). Ja edelleen: ”Vallanku-
moukselliset ovat tarinan mukaan hirttäneet Vallisaaressa korkean up-
seerin, eversti Kagarovitshin, jonka kolkkoina syysöinä kerrotaan vielä-
kin vaeltelevan Aleksanterinpatterin jyrkillä harjanteilla. Tarina teki 
1930-luvun lopulla saaren vartiomiehiin niin suuren vaikutuksen, että 
jotkut eivät uskaltaneet lähteä tavanomaiselle vartiokierrokselleen, 
vaan miehiä oli vaihdettava.” (Enqvist 2001: 16);

Kasarminpolku–Kasernstigen
(polku)
Perustelu: Vallisaaren koillisosassa sijaitsevan kasarmialueen mukaan, 
jota alettiin rakentaa Krimin sodan jälkeen vuonna 1858;

Kivilaituri–Stenbryggan
(laituri)
Perustelu: Vanhastaan käytössä ollut kivirakenteisen laiturin nimi;

Kuninkaansaaren uimaranta–Kungsholmens badstrand
(uimaranta)
Perustelu: Liitynnäinen, Kuninkaansaaren mukaan;

Kuninkaansaarenpolku–Kungsholmsstigen
(polku)
Perustelu: Liitynnäinen, Kuninkaansaaren mukaan;

Kuolemanlaakso–Dödsdalen
(viheralueen osa, maastonimi)
Perustelu: Muistonimi, Vallisaaressa 9.7.1937 tapahtuneen räjähdy-
sonnettomuuden mukaan, jonka jälkeen aluetta on kutsuttu tällä nimel-
lä. Puolustusvoimien ammusvarastolla tapahtuneessa onnettomuudes-
sa menehtyi 12 ihmistä ja kymmeniä loukkaantui;

Lataamonmäki–Laddningsverksbacken
(viheralueen osa, maastonimi)
Perustelu: Vuonna 1922 Vallisaareen perustetun ammuslataamon mu-
kaan;

Lummelampi–Näckrosträsket
(lampi)
Perustelu: Vanhastaan käytössä ollut nimi;

Luotsilaituri–Lotsbryggan
(laituri)
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Perustelu: Vanhastaan käytössä ollut nimi. Nimi liittyy Helsingin kau-
pungin luotsien asuttamiseen Vallisaareen 1750-luvulta lähtien sekä 
vuonna 1878 valmistuneeseen luotsitaloon eli luotsien asuinkasarmiin;

Sääasemanpolku–Väderstationsstigen
(polku)
Perustelu: Paikalla vuosina 1949–1965 toimineen Puolustusvoimien 
keskussääaseman mukaan;

Torpedolaituri–Torpedbryggan
(laituri)
Perustelu: Merivoimien torpedopajan ja –varaston mukana, jotka siirret-
tiin jatkosodan alkaessa Katajanokalta Vallisaareen. Nimi on uudehko 
muodostelma; vanhastaan laituria on kutsuttu Itälaituriksi, Lastauslaitu-
riksi ja Päälaituriksi;

Vallisaarenlampi–Skanslandsträsket
(lampi)
Perustelu: Vanhastaan käytössä ollut ja kaupunginhallituksen 
22.12.1969 päättämä, vakiintunut nimi. Asukkaat ovat käyttäneet siitä 
epävirallista nimitystä Lampi;

Vallisaarenpolku–Skanslandsstigen
(polku)
Perustelu: Liitynnäinen, Vallisaaren mukaan;

ja

Valonheittimenpolku–Strålkastarstigen
(polku)
Perustelu: Saaren lounaisimmassa kärjessä 8. patterissa sijainneen 
venäläisaikaisen valonheitinaseman mukaan.

Nimistötoimikunta esittää, että Vallisaaren tulevassa opastussuunni-
telmassa huomioidaan asemakaavassa vahvistuvien nimien lisäksi 
alueella vakiintunut nimi Lehmuskuja–Lindallén. Lehmuskuja johtaa 
Kuolemanlaaksosta Aleksanterinpatterille. Tätä Aleksanterinkierrok-
seksi asemakaavassa nimettävän polun osaa ei ole tarkoituksenmu-
kaista nimetä erikseen Lehmuskujaksi, mutta nähtävyyden on hyvä nä-
kyä alueen viitoituksessa ja opasteissa.

Nimistötoimikunta kiittää yleisesikuntakomentaja evp., sotatieteiden 
tohtori Ove Enqvistiä suuresta avusta Vallisaaren ja Kuninkaansaaren 
nimistöasioiden selvittelyssä. Tärkeitä lisätietoja on saatu myös Valli-
saaressa vuodet 1954–1965 asuneelta Hannu Hurskaiselta. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2020 22 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/3
10.08.2020

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

Esitettyjen nimien perusteluiden lähteinä on käytetty Enqvistin ja Hurs-
kaisen antamien suullisten ja kirjallisten tietojen lisäksi seuraavia teok-
sia:
- Enqvist, Ove 2001: Vallisaari ja Kuninkaansaari. Suomenlinnan Ran-
nikkotykistökilta ja Suomenlinnan Rannikkorykmentin Perinneyhdistys. 
Täydennetty uusintapainos vuonna 1988 ilmestyneestä kirjasesta.
- Enqvist, Ove & Eskola, Taneli 2011: Kruunun jalokivet. Vallisaari ja 
Kuninkaansaari. Kustannusosakeyhtiö Moreeni, Vantaa.
- Nieminen, Jarmo 2017: Aarresaaret-opas. Vallisaa-
ri–Kuninkaansaari–Lonna–Isosaari. Gummerus Kustannus Oy, Helsin-
ki.

Valmistelussa on hyödynnetty lisäksi Marika Luhtalan vuonna 2014 
Helsingin yliopistossa tekemää painamatonta selvitystä Merellinen Hel-
sinki: Helsingin saariston nimistöä.

Everstinlahden nimen käyttöönotosta tehtävä päätös tullaan välittä-
mään Maanmittauslaitokselle, jotta tämä luontonimi voidaan lisätä pe-
ruskartalle.

09.05.2018 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 16.8.2016

HEL 2014-000892 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa ase-
makaavaluonnoksesta (asemakaavan muutoshakemus Suomenlinnan 
RNro 91-432-6-4 ja RNro 91-424-4-1 M, Vallisaari ja Kuninkaansaari), 
26.8.2016 mennessä.

Asemakaavanmuutosalue on Metsähallituksen hallinnassa. Asema-
kaavaluonnoksessa suuri osa saarista on suojeltu SL-merkinnällä. 
Luonnonsuojelumääräystä tulee tarkentaa niin, ettei se estä kulttuuri-
historiallisen alueen maisemanhoitoa. Linnoitusalue ja sen kasvillisuus 
liittyvät oleellisesti toisiinsa. Kasvillisuuskerrokset ovat osa linnoitteiden 
rakenteita, ja oikeanlaisen biotoopin ylläpitäminen hoitamalla on vält-
tämätöntä linnoitteiden ylläpidon kannalta. Linnoitusalueet ovat tyypilli-
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sesti avoimia ja kaavamääräyksissä tulee esittää avoimena pidettävät 
alueet.

Rakennusvirasto 27.8.2015

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 5.8.2016

HEL 2014-000892 T 10 03 03

Kiinteistöviraston geotekninen osasto on ohjannut nelivuotisen tutki-
mushankeen, jonka tarkoituksena on auttaa arvioimaan ranta-alueiden 
tulvariskejä entistä tarkemmin. Ilmatieteen laitoksen toteuttamassa tut-
kimushankkeessa tehtiin aalto-, tuuli- ja vedenkorkeusmittauksia, joita 
yhdistettiin matemaattisiin aaltomalleihin. Tulosten avulla on luotu kar-
tasto "Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 
2020, 2050 ja 2100". Kartastossa on otettu huomioon Ilmatieteen lai-
toksen arviot siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa tulevaisuudessa 
meriveden korkeuteen. Vedenkorkeus- ja aaltoilutietoja tarvitaan, jotta 
rantarakentamiselle voidaan määritellä turvalliset korkeudet, joiden ylä-
puolelle merivesi ei nouse. Avomereltä rantautuvaan aaltoiluun vaikut-
tavat merenpohjan ja saariston muoto sekä paikalliset tuuliolosuhteet. 
Jokaiselle mittauspaikalle määriteltiin mahdollisten aallon- ja vedenkor-
keuksien skaala ja eri korkeuksien esiintymistodennäköisyydet. Tiedot 
yleistettiin Helsingin muihin ranta-alueisiin käyttämällä aaltomalleja. 
Näin saatiin luotua entistä tarkempi turvallisten rakentamiskorkeuksien 
kartta, joka on Suomessa ensimmäinen laatuaan. Kartta on luotu muun 
muassa kaavoittamisen avuksi.

Aaltolaskelmat tehtiin kahdella erityyppisellä aaltomallilla - refraktiomal-
lilla ja pienihilaisella WAM-aaltomallilla - joita on mahdollista kehittää 
mittaustietojen avulla yhä paremmin Suomen oloihin soveltuviksi. Tutki-
joiden mukaan luotettavin tapa turvallisten rakentamiskorkeuksien 
määrittelyyn vaihtelee alueittain ja monissa paikoissa tuuli- ja aaltoilu-
mittauksia on kannattavaa tehdä jatkossakin.

Saarten etelänpuoleisella rannalla yhtenäinen ns. vihreä vesi nousee 
ennusteen mukaan enimmillään noin tasolle +5 (N2000) ja saarten 
pohjoispuolella noin tasolle +3.7 (N2000).
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Kiinteistöviraston geotekninen osasto jatkaa aaltoilututkimusta yhteis-
työssä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Suomenlinnan edustalle perustet-
tiin huhtikuussa 2016 pysyvä aallonkorkeuden mittausasema, johon ol-
laan kytkeä korkeasta aallokosta varoittava hälytysjärjestelmä vesibus-
si- ja pienveneliikennettä varten.

Alla on linkkejä, jotka on syytä liittää asemakaavaluonnoksen valmiste-
luun:

Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 2020, 2050 
ja 2100 (pdf):

http://www.hel.fi/static/kv/turvalliset-rakentamiskorkeudet.pdf

Helsingin rantojen turvalliset rakentamiskorkeudet kartalla:

http://www.hel.fi/static/kv/Geo/Vesi/Poijut.html

Merkitsevä aallonkorkeus:

http://www.hel.fi/static/kv/Geo/Vesi/Kartta.html

Helsingin lähivesien viimeisimmät säähavainnot:

http://www.hel.fi/static/kv/Geo/Vesi/Yhteenveto.htm

Lisätiedot
Ilkka Vähäaho, osastopäällikkö, puhelin: 310 37811

ilkka.vahaaho(a)hel.fi

http://www.hel.fi/static/kv/turvalliset-rakentamiskorkeudet.pdf
http://www.hel.fi/static/kv/Geo/Vesi/Poijut.html
http://www.hel.fi/static/kv/Geo/Vesi/Kartta.html
http://www.hel.fi/static/kv/Geo/Vesi/Yhteenveto.htm
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§ 409
V 26.8.2020, Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen Lumo 
Kodit Oy:lle varatuille tonteille (Vartiokylä, Puotilan ostoskeskus)

HEL 2018-006173 T 10 01 01 00

Päätös

A)

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan 
(Vartiokylä) liitekarttaan 1 merkitystä alueesta muodostettavien tonttien 
vuokrausperiaatteet myöhemmin päätettävästä ajankohdasta alkaen 
seuraavin ehdoin: 

1
Vuokra-aika on 31.12.2080 saakka.

2
Asuinrakennusoikeuden vuosivuokra määrätään pitäen perusteena vi-
rallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetrihintana 31 euroa (nykyarvo noin 610 eu-
roa/k-m², 6/2020, ind. 1969).

3
Liikerakennusoikeuden vuosivuokra määrätään pitäen perusteena viral-
lisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana kerrosneliömetrihintana 24 euroa (nykyarvo noin 473 euroa/k-
m², 6/2020, ind. 1969).

4
Asemakaavan muutokseen merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien 
asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä 
vuokraa.

5
Välimuodon asuntotuotannon tontit luovutetaan pääsääntöisesti vuok-
raamalla. Vuokrasta voidaan myöntää määräaikainen alennus asunto-
tontit-tiimin tiimipäällikön päätöksellä.

B)

Kaupunginhallitus vahvisti, ehdolla että kaupunginvaltuusto vahvistaa 
päätösesityksen A) kohdan mukaiset vuokrausperiaatteet, Helsingin 
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kaupungin 45. kaupunginosan (Vartiokylä) liitekarttaan 1 merkitystä 
alueesta muodostettavien tonttien myyntiperiaatteet seuraavin ehdoin: 

1
Asuinrakennusoikeuden myyntihinta määrätään pitäen perusteena vi-
rallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetrihintana 31 euroa (nykyarvo noin 610 eu-
roa/k-m², 6/2020, ind. 1969).

2
Liikerakennusoikeuden myyntihinta määrätään pitäen perusteena viral-
lisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana kerrosneliömetrihintana 24 euroa (nykyarvo noin 473 euroa/k-
m², 6/2020, ind. 1969).

3
Vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon tulevat tontit luovutetaan ensisi-
jaisesti myymällä. Välimuodon asuntotuotannon tontit luovutetaan pää-
sääntöisesti vuokraamalla. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausaluekartta
2 Kauppakirjaluonnos_Puotila

Muutoksenhaku

A) Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B) Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-
litus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaavatiedot

Alueella on voimassa asemakaavan muutos nro 12595, joka on hyväk-
sytty kaupunginvaltuustossa 8.4.2020, 116 § ja se on tullut voimaan 
26.5.2020. Kaavaratkaisu mahdollistaa Puotilan ostarin nykyisten ra-
kennusten korvaamisen uudella liikekeskuksella, jonka yhteyteen ra-
kennetaan asuntoja. Lisäksi kaava mahdollistaa viereisen 2-
kerroksisen pysäköintilaitoksen laajentamisen tehostuvan maankäytön 
tarpeisiin. Tavoitteena on säilyttää ostarin tontti lähiympäristönsä kau-
pallisena keskuksena ja kaupunkikuvallisena keskipisteenä nykyisten 
rakennusten purkamisen jälkeenkin. Kaavassa ostarin tontille osoite-
taan rakennusoikeutta yhteensä 10 650 k-m², josta vähintään 1 450 k-
m² on liikekerrosalaa ja enintään 9 200 k-m² asuntokerrosalaa. 

Varauspäätös

Kaupunginhallitus on 1.10.2018, 625 § päättänyt varata liiketontin (KL) 
45205/5 ja pysäköintitontin (LPA) 45205/6 Lumo Kodit Oy:lle 
31.12.2020 saakka asuin- ja liikekeskushankkeen suunnittelua varten.

Päätöksen mukaan suunniteltavasta asuinrakennusoikeudesta noin 30 
% tulee toteuttaa välimuodon asuntotuotantona. Varauksensaaja voi 
hankkia kumppanin välimuodon tuotannon toteuttamiseen. Hankkeen 
asuinrakennusoikeudesta noin 70 % voidaan toteuttaa vapaarahoittei-
sena asuntotuotantona. Omistusasuntotuotanto tulee mahdollisuuksien 
mukaan erottaa omalle tontille. Sääntelemättömässä omistusasunto-
tuotannossa tontille toteutettavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 40 
% tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). 
Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 70 h-m². Varau-
salueelle on suunniteltava ja toteutettava alueen palveluiden säilymisen 
turvaava määrä liiketilaa.

Lisäksi varauksensaajan on suunniteltava ja toteutettava varausalueel-
le, tällä hetkellä pysäköintitontilla sijaitsevat, noin 60 autopaikkaa. Kau-
punki korvaa autopaikkojen toteutuskustannuksen myöhemmin erik-
seen sovittavalla tavalla.

Myynti- ja vuokrausperiaatteet

Vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon tulevat tontit luovutetaan ensisi-
jaisesti myymällä. Asunrakennusoikeuden myyntihinta on noin 610 €/k-
m² ja liikerakennusoikeuden noin 473 €/k-m². Lisäksi tontin hinnassa 
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tullaan huomioimaan pysäköintitontilta siirrettävien autopaikkojen toteu-
tuskustannukset myöhemmin erikseen sovittavalla tavalla. 

Välimuodon asuntotuotannon tontit luovutetaan pääsääntöisesti vuok-
raamalla. Asuinrakennusoikeuden vuosivuokra on noin 610 €/k-m² ja 
liikerakennusoikeuden noin 473 €/k-m². Vuokrattavat tontit on tarkoitus 
vuokrata vakiintuneen käytännön mukaan noin 60 vuodeksi siten, että 
maanvuokrasopimukset ovat voimassa 31.12.2080 saakka.

Kauppahinta tulee olemaan enimmillään noin 6,3 miljoonaa euroa, mut-
ta se voi myös jäädä alle 5 miljoonaa euroa riippuen suunnitellun asuin-
rakennusoikeuden toteutumisesta ja tulevasta luovutusmuodosta 
(vuokraus tai myynti). Vuokraus- ja myyntihinnan määrityksessä on 
käytetty apuna ulkopuolisen tahon tekemää arviolausuntoa. Lausunto 
on oheismateriaalissa.

Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano

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

Kaupunginhallitus on toimivaltainen päättämään kiinteän omaisuuden 
myynnistä silloin kun kauppahinta on yli 5 miljoonaa euroa, mutta kui-
tenkin enintään 10 miljoonaa euroa. Silloin kun kauppahinta on enin-
tään 5 miljoonaa euroa on toimivalta kaupunkiympäristölautakunnalla 
(HS 7 luku 1 § 6 kohta, khs 18.9.2017 § 865). 

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on sen jälkeen kun kaupunginval-
tuusto on vahvistanut vuokrausperiaatteet oikeuttaa tonttipäällikkö lo-
pullisesti päättämään kaupunginhallituksen vahvistamien myyntiperi-
aatteiden ja kaupunginvaltuuston vahvistamien vuokrausperiaatteiden 
nojalla liitekarttaan 1 merkitystä alueesta muodostettavien tonttien 
myynnistä taikka vuokraamisesta. Tonttipäällikkö päättää näin ollen lo-
pullisesti siitä, mitkä tontit myydään ja mitkä vuokrataan. Lisäksi kau-
punginhallituksen tarkoituksena on oikeuttaa tonttipäällikkö tai tämän 
valtuuttama allekirjoittamaan tonttien kiinteistökaupat liitteenä 2 olevan 
kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. 

Koska on epävarmaa ja myöhemmästä harkinnasta riippuvaista, aset-
tuuko lopullinen kauppahinta kaupunginhallituksen vai kaupunkiympä-
ristölautakunnan toimivallan piiriin, on tarkoituksenmukaista, että kau-
punginhallitus päättää myyntihinnasta. 

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausaluekartta
2 Kauppakirjaluonnos_Puotila

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

A) Kunnallisvalitus, valtuusto
B) Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-

litus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.10.2018 § 625

HEL 2018-006173 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi kaksi tonttia Vartiokylästä asuin- ja liikekes-
kushankkeen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

1
Varauksensaaja on Lumo Kodit Oy (Y-tunnus 2336408-5) taikka sen 
lukuun perustettava yhtiö.
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2
Varausalue on Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan (Vartiokylä) lii-
ketontti (KL) 45205/5 kiinteistötunnus 91-45-205-5 ja pysäköintitontti 
(LPA) 45205/6 kiinteistötunnus 91-45-205-6. 

3
Varaus on voimassa 31.12.2020 saakka.

4
Kohteen suunniteltavasta asuinrakennusoikeudesta noin 30 % tulee to-
teuttaa välimuodon asuntotuotantona. Varauksensaaja voi hankkia 
kumppanin välimuodon tuotannon toteuttamiseen.

Hankkeen asuinrakennusoikeudesta noin 70 % (vähintään 6500 k-m²) 
voidaan toteuttaa vapaarahoitteisena asuntotuotantona.

Omistusasuntotuotanto tulee mahdollisuuksien mukaan erottaa omalle 
tontille. Sääntelemättömässä omistusasuntotuotannossa tontille toteu-
tettavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 40 % tulee toteuttaa per-
heasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen 
keskipinta-alan tulee olla vähintään 70 h-m².

Varausalueelle on suunniteltava ja toteutettava alueen palveluiden säi-
lymisen turvaava määrä liiketilaa.

5
Varauksensaaja pyrkii varausaikana tai ennen sitä tekemään Puotilan 
Ostoskeskus Oy:n osakkaiden kanssa esisopimukset yhtiön osakkei-
den hankkimiseksi.

6
Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen 
edellyttää muun ohella, että varausalueen pysäköintitonttiin nykyisel-
lään kohdistuva maanvuokrasopimus päätetään ja tontilla oleva pysä-
köintilaitos puretaan. Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan muun 
ohella kaikista tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen edellyttämis-
tä rakennusten purku- ja muista toimenpiteistä. Maaperän puhdistami-
sessa noudatetaan Puotilan Ostoskeskus Oy:lle vuokratun tontin osalta 
maanvuokrasopimuksen ehtoja.

7
Varauksensaajan on suunniteltava ja toteutettava varausalueelle, tällä 
hetkellä pysäköintitontilla sijaitsevat, noin 60 autopaikkaa. Kaupunki 
korvaa autopaikkojen toteutuskustannuksen myöhemmin erikseen so-
vittavalla tavalla.
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8
Varauksensaajan tulee noudattaa mahdollisia alueellisia rakennusta-
paohjeita. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus tulee tapahtua yhteis-
työssä kaupungin alueellisten yhteistyö- ja koordinointiryhmien sekä 
tarvittavilta osin naapurikiinteistöjen kanssa. 

Osana varausalueen suunnittelua varauksensaajan on selvitettävä 
mahdollisuudet turvata Puotilan ostoskeskuksen nykyisten toimijoiden 
toiminnan jatkuminen.

9
Kullekin tontille toteutettavien rakennusten suunnittelussa ja rakentami-
sessa tulee kiinnittää erityistä huomiota energiatehokkuutta parantaviin 
ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää vähintään B2018-
energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-luku alittaa 
tason 80 kWhE/(m²vuosi), ellei kaupunkiympäristölautakunta erittäin 
painavasta varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä.

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan tontin ostamista 
esittämään kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittämi-
nen ja tontit -palvelulle tontille rakennettavaa rakennusta/rakennuksia 
koskevan energiatodistuksen tai muun rakennuksen energiatehokkuut-
ta osoittavan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun hyväk-
symän selvityksen. 

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä tontin luovuttamises-
ta, mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä mainittua vaatimusta 
eikä kaupunkiympäristölautakunta myönnä vaatimuksesta poikkeusta.

10
Lisäksi on noudatettava liitteessä 1 olevia yleisiä varausehtoja.

Käsittely

01.10.2018 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Tonttien luovutus pitkäaikaisesti vuokraamalla.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna
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Jaa-äänet: 13
Jasmin Hamid, Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Anni Sinnemäki, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori, Ozan 
Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 19.06.2018 § 352

HEL 2018-006173 T 10 01 01 00

Klaavuntie 11-13/Rusthollarintie 2

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus varaa Lumo Kodit Oy:lle (Y-tunnus 2336408-5) perustet-
tavan yhtiön lukuun alueen seuraavin ehdoin:

1
Varausalue on Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan (Vartiokylä) lii-
ketontti (KL) 45205/5 ja pysäköintitontti (LPA) 45205/6. Kiinteistötun-
nukset ovat 91-45-205-5 ja 91-45-205-6. Varausaluekartta on liitteessä 
nro 1.

2
Varaus on voimassa asuin-liikekeskushankkeen suunnittelua varten 
31.12.2020 saakka.

3
Kohteen suunniteltavasta asuinrakennusoikeudesta noin 30 % tulee to-
teuttaa välimuodon asuntotuotantona. Varauksensaaja voi hankkia 
kumppanin välimuodon tuotannon toteuttamiseen.
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Hankkeen asuinrakennusoikeudesta noin 70 % (vähintään 6500 k-m²) 
voidaan toteuttaa vapaarahoitteisena asuntotuotantona.

Omistusasuntotuotanto tulee mahdollisuuksien mukaan erottaa omalle 
tontille. Sääntelemättömässä omistusasuntotuotannossa tontille toteu-
tettavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 40 % tulee toteuttaa per-
heasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen 
keskipinta-alan tulee olla vähintään 70 h-m².

Varausalueelle on suunniteltava ja toteutettava alueen palveluiden säi-
lymisen turvaava määrä liiketilaa.

4
Varauksensaajan on pyrittävä tekemään varausaikana tai sitä ennen 
tontin nykyisenä vuokralaisena toimivan Puotilan Ostoskeskus Oy:n 
osakkaiden kanssa esisopimukset osakkeiden hankkimiseksi.

Kaupunki ja varauksensaaja allekirjoittavat varausaikana kaupungin 
omistamien osakkeiden myyntiä koskevan esisopimuksen (esitys C).

5
Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen 
edellyttää muun ohella, että varausalueen pysäköintitonttiin nykyisel-
lään kohdistuva maanvuokrasopimus päätetään ja tontilla oleva pysä-
köintilaitos puretaan. Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan muun 
ohella kaikista tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen edellyttämis-
tä rakennusten purku- ja muista toimenpiteistä. Maaperän puhdistami-
sessa noudatetaan Puotilan Ostoskeskus Oy:lle vuokratun tontin osalta 
maanvuokrasopimuksen ehtoja.

6
Hankkeen on suunniteltava ja toteutettava varausalueelle tällä hetkellä 
pysäköintitontilla sijaitsevat noin 60 autopaikkaa. Kaupunki korvaa au-
topaikkojen toteutuskustannuksen myöhemmin erikseen sovittavalla 
tavalla.

7
Varauksensaajan tulee noudattaa mahdollisia alueellisia rakennusta-
paohjeita. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus tulee tapahtua yhteis-
työssä kaupungin alueellisten yhteistyö- ja koordinointiryhmien sekä 
tarvittavilta osin naapurikiinteistöjen kanssa.

8
Kullekin tontille toteutettavien rakennusten suunnittelussa ja rakentami-
sessa tulee kiinnittää erityistä huomiota energiatehokkuutta parantaviin 
ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää vähintään B2018-
energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-luku alittaa 
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tason 80 kWhE/(m²vuosi), ellei kaupunkiympäristölautakunta erittäin 
painavasta varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä.

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan tontin ostamista 
esittämään kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittämi-
nen ja tontit –palvelulle tontille rakennettavaa rakennusta/rakennuksia 
koskevan energiatodistuksen tai muun rakennuksen energiatehokkuut-
ta osoittavan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun hyväk-
symän selvityksen. 

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä tontin luovuttamises-
ta, mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä mainittua vaatimusta 
eikä kaupunkiympäristölautakunta myönnä vaatimuksesta poikkeusta.

9
Lisäksi on noudatettava seuraavia yleisiä varausehtoja:

a) Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan soveltuvin osin liittee-
nä nro 2 olevaa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun 
25.5.2018 päivättyä toimintaohjetta kaivu- ja louhintatoimenpiteiden 
suorittamisesta sekä kaadettavista puista.

b) Varattava tontti suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan koko-
naisvastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdol-
lisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli 
tonttia ei saada rakentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen to-
teuttamisen edellyttämässä aikataulussa tai tontin luovutusehdoista ei 
päästä sopimukseen.

c) Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan va-
ratut tontit ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistä-
mään tälle varattujen tonttien suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla 
on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varau-
sajan, mikäli on ilmeistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausajan 
lopussa ja hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvas-
ta syystä.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita.

d) Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan vero-
tusta, ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koske-
via sekä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.
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Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön 
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö 
tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. vero-
tus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päät-
tymään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurs-
siin tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauk-
sensaajalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttami-
seksi.

e) Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatka-
matta varausaikaa.

Osana varausalueen suunnittelua varauksensaaja selvittää mahdolli-
suudet turvata Puotilan ostoskeskuksen nykyisten toimijoiden toimin-
nan jatkuminen.

(A1145-904R)

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin 45. kaupunginosan (Vartiokylä) liitekarttaan nro 1 merkitystä 
alueesta muodostettavien tonttien vuokraamista tai myymistä myö-
hemmin päätettävistä ajankohdista alkaen seuraavin ehdoin:

1
Vuokra-aika on lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2080 saakka.

2
Asuinrakennusoikeuden vuosivuokra tai myyntihinta määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pis-
telukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 31 euroa (nykyarvo 
noin 603 euroa/k-m², 4/2018, ind. 1944).

Liikerakennusoikeuden vuosivuokra tai myyntihinta määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pis-
telukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 24 euroa (nykyarvo 
noin 467 euroa/k-m², 4/2018, ind. 1944).

Tulevaan asemakaavan muutokseen merkityn kerrosalan lisäksi ra-
kennettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta 
ei peritä vuokraa.
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3
Välimuodon asuntotuotannon tontit luovutetaan pääsääntöisesti vuok-
raamalla. Vuokrasta voidaan myöntää määräaikainen alennus asunto-
tontit-tiimin tiimipäällikön päätöksellä.

4
Muuten noudatetaan soveltuvien osin tavanomaisia asuntotonttien 
vuokrausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan päättämiä lisäeh-
toja.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, 
että se päättää oikeuttaa tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekir-
joittamaan edellä mainittujen suunniteltavien tonttien kiinteistökaupat 
liitteenä nro 3 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti sen jälkeen, 
kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt po. tontteja koskevat vuokraus- 
ja myyntiperusteet.

C

Kaupunkiympäristölautakunta päätti tehdä Lumo Kodit Oy:n (Y-tunnus 
2336408-5) kanssa esisopimuksen osoitteessa Klaavuntie 11, 00910 
Helsinki, sijaitsevan Puotilan Ostoskeskus Oy:n -nimisen yhtiön osak-
keiden nrot 157-175, 176-204 ja 205-232 (osakkeiden lukumäärä yh-
teensä 76 kpl) myymisestä, jotka yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti 
oikeuttavat hallitsemaan liiketiloja nrot 5, 6 ja 8, pinta-alaltaan yhteensä 
noin 384 neliömetriä, 310 100 euron velattomasta myyntihinnasta. 
Muutoin noudatetaan seuraavia ehtoja:

1
Velkaosuus tarkentuu kaupantekoon mennessä.

2
Muutoin noudatetaan liitteenä nro 4 olevaa esisopimusluonnosta.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa tonttipäällikön tai 
tämän valtuuttaman allekirjoittamaan esisopimuksen ja lopullisen 
kauppakirjan osakkeista.

Käsittely

19.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Osana varausalueen suunnittelua varauksensaa-
ja selvittää mahdollisuudet turvata Puotilan ostoskeskuksen nykyisten 
toimijoiden toiminnan jatkuminen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2020 37 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/4
10.08.2020

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

Kannattaja: Mai Kivelä

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina 
Heinäluoman vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Tonttien luovutus pitkäaikaisesti vuokraamalla.

Mai Kivelän vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

12.06.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Miia Pasuri, tiimipäällikkö, asuntotontit, puhelin: 09 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, vs. tiimipäällikkö, yritystontit, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 410
V 26.8.2020 Pakilantie 59 ja 81 sekä Ripusuontie 59 asemakaavan 
muuttaminen (nro 12233)

HEL 2012-013959 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) 
korttelin 34089 tontin 2 sekä korttelin 34163 tonttien 19 ja 28 asema-
kaavan muutoksen 4.6.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuk-
sen nro 12233 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin pe-
rustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12233 kartta, päivätty 4.6.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12233 selostus, päivätty 4.6.2019, päivi-

tetty Kylk:n päätöksen 4.6.2019 mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 12.3.2019, täydennetty 4.6.2019
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Asemakaavamuutoksen 
hakijat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy
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Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Pakilantien ympäristöä kehitetään yhteistyössä tonttien omistajien 
kanssa Länsi-Pakilan eläväksi keskuskaduksi, jonka varrella on ympä-
ristöä tiiviimpää rakentamista, palveluita ja asumista.

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee kolmea tonttia, jotka si-
jaitsevat Länsi-Pakilassa Pakilantien varrella, Kehä I:n etelä- ja poh-
joispuolella. Kaavaratkaisu mahdollistaa enintään nelikerroksisten 
asuinkerrostalojen rakentamisen Pakilantien varteen. Autopaikoitus jär-
jestetään tonttiratkaisusta riippuen joko pääosin rakenteellisesti tai 
maantasopaikoituksena. Pakilantien varren asuinkerrostalojen maanta-
sokerrokseen tulee sijoittaa Pakilantielle avautuvia liike-, toimisto- tai 
työtiloja. Asemakaavamuutos mahdollistaa nykyisen Elisa Oyj:n puhe-
linkeskuksen toiminnan jatkumisen. 

Asuntorakennusten korttelialue koostuu kahdesta tontista. Laskennalli-
nen tehokkuus tontilla 34163/19 on e = 0,6 ja tontilla 34163/28 se on e 
= 1,0. Etäämpänä näistä sijaitsevalla tontilla 34089/25 laskennallinen 
tehokkuus on e = 0,77. Asemakaavamuutos nostaa tonttitehokkuutta 
kaikilla tonteilla.

Asemakaavamuutoksessa muodostuu kerrosalaa yhteensä 3310 k-m2. 
Asuntokerrosalaa on 3120 k-m2 ja liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä 
aiheuttamatonta työtilakerrosalaa 190 k-m2. Asuntokerrosalasta on 
mahdollista osoittaa 320 k-m2 yhdyskuntateknistä huoltoa palveleviksi 
tiloiksi. Kokonaiskerrosala kasvaa suhteessa voimassa olevien asema-
kaavojen mahdollistamaan kerrosalaan, joka on 1678 k-m2. Asukas-
määrän lisäys on noin 50.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista siten, että asuntotuotantoa edistetään ja yrityksille mahdolliste-
taan monipuolisia sijaintipaikkoja. Uusilla asunnoilla on mahdollista 
monipuolistaa alueellista asuntotyyppitarjontaa. Keskeisen alueellisen 
keskuskadun varrelle, rakennusten sisääntulokerrokseen, on toteutet-
tavissa tilaa erilaisille yrityksille.
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Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen ja se on laadit-
tu kaupunkisuunnittelulautakunnan 11.11.2014 hyväksymien Pakilan-
tien varren maankäytön suunnitteluperiaatteiden mukaisesti.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontilla 34163/28 sijaitsee tällä hetkellä vuonna 1956 valmistunut kak-
sikerroksinen asuinrakennus sekä vuonna 1989 valmistunut pieni liike-
rakennus. Tontilla 34163/19 sijaitsee vuonna 1960 valmistunut yksiker-
roksinen asuinrakennus. Tontilla 34089/25 sijaitsee tällä hetkellä vuon-
na 1955 valmistunut kaksikerroksinen puhelinkeskusrakennus, jossa 
on myös toimistotilaa. Puhelinkeskuksen tekninen tila on yksikerroksien 
hallimainen rakennus. Tontin keskiosassa sijaitsee olemassa oleva te-
lemasto.

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa vuosilta 1965 ja 1981.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
musten johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden 
kanssa. Ensimmäinen, tonttia 34089/25 koskeva hakemus tehtiin jo 
vuonna 2012 ja se eteni luonnosvaiheeseen. Myöhemmin siihen liitet-
tiin kaksi muuta hakemusta vuodelta 2017.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia 
mutta se nostaa alueen arvoa.

Kaava-alueen tonttiin 34089/25 on liittynyt maankäyttösopimusmenet-
tely, josta on päätetty tonttipäällikön päätöksellä 29.4.2020 § 28. Sopi-
mus on allekirjoitettu 3.8.2020.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaisten 
kanssa: Helen Sähköverkko Oy ja
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto. Nk. ulkopuolisiin 
tahoihin on tuolloin (2013) luettu rakennusvirasto ja kaupungin ympäris-
tökeskus, jotka nykyisin ovat osa kaupunkiympäristön toimialaa. 
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Ympäristökeskus kiinnitti huomiota siihen, että kaavavalmistelussa tu-
lee ottaa huomioon Pakilantien liikenteen melu- ja ilmanlaatuhaitat 
suunnitellulle asumiselle. Hankkeesta teetettiin lisäselvityksiä ja niiden 
perusteella ohjeita jatkossuunnittelua varten. HSY:n huomautus kohdis-
tui Lepolantien varrella sijaitseviin hule- ja jätevesilinjoihin ja tämä on 
otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että niille on merkitty johtoku-
jamerkintä kaavakarttaan tontille 34089/25.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta 
(2013) saatiin kaksi mielipidettä. Pakilan kiinteistöomistajain yhdistys 
ilmoitti, ettei asemakaavamuutokseen ole huomauttamista. Pakila-
Seura ry esitti mielipiteessään, että Pakilantien varren tehostaminen 
vaatii yhteiset pelisäännöt ja periaatteet. 

Saatujen mielipiteiden johdosta kaupunkisuunnitteluvirasto käynnisti 
Pakilantien varren maankäytön suunnitteluperiaatteiden laatimisen, jot-
ka lautakunta hyväksyi 11.11.2014.

Mielipiteet täydennetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat pääosin esitetyn kaavaratkaisun so-
pimattomuuteen alueelle sekä viitesuunnitelmissa esitettyihin ratkaisui-
hin. Mielipiteissä katsottiin, että Pakilan alue on pientaloaluetta eikä te-
hokkaampi rakentaminen sovi alueelle. Suunnitellut rakennukset koet-
tiin liian korkeiksi, varjostaviksi sekä sijoittuvan liian lähelle naapuritont-
tien rajoja heikentäen niiden yksityisyyttä. 

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä mm. siten, että Pakilan-
tie 59:n tontin autopaikkoja ei sijoitettaisi tontin etelärajalle.

Kirjallisia mielipiteitä saapui täydennetystä osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta 10 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 14.3.–12.4.2019, mistä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. Nähtävilläoloajan ulkopuolel-
la saapui yksi kirje. Kirjeessä vastustettiin uutta rakentamista ja raken-
nusten ikkunoiden ja parvekkeiden näköyhteyttä ympäröiville tonteille.

Kaavaehdotuksesta saatiin lisäksi lausunnot Helsingin Sähköverkko 
Oy:ltä ja HSY:ltä, mutta niissä ei ollut huomautettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
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Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saadusta kirjeestä ja vastine siinä esitettyihin huomautuksiin.  

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituk-
senmukaista muuttaa esitettyjen huomautusten johdosta. Aineistoon 
tehdyt muut täydennykset on esitetty kaavaselostuksen viimeisessä lu-
vussa.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12233 kartta, päivätty 4.6.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12233 selostus, päivätty 4.6.2019, päivi-

tetty Kylk:n päätöksen 4.6.2019 mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 12.3.2019, täydennetty 4.6.2019
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuvat
3 Asemakaavan muutoshakemus Pakilantie 81
4 Asemakaavan muutoshakemus Ripusuontie 59
5 Asemakaavan muutoshakemus Pakilantie 59
6 Maankäyttösopimus allekirjoituksin nro 12233

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
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Liite 3
Asemakaavamuutoksen 
hakijat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 04.06.2019 § 303

HEL 2012-013959 T 10 03 03

Hankenumero 0741_18

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 4.6.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12233 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 34. kaupunginosan (Pa-
kila, Länsi-Pakila) korttelin 34089 tonttia 25, korttelin 34163 tontteja 
19 ja 28.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä nähtävilläoloajan ul-
kopuolella kirjallisesti esitettyyn mielipiteeseen. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

********** 2 000 euroa
 Asunto Oy Ripusuontie 59: 2 000 euroa
 Elisa Oyj: 2 000 euroa

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ann Charlotte Roberts, arkkitehti, puhelin: 310 37033

anncharlotte.roberts(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 01.03.2019 § 20

HEL 2012-013959 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12233 pohjakartan 
kaupunginosassa 34 Pakila. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12233
Kaupunginosa: 34 Pakila
Kartoituksen työnumero: 26/2018
Pohjakartta valmistunut: 30.10.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.
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Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Rakennusvirasto 4.11.2013

HEL 2012-013959 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1122-00/13 8.11.2013 mennessä.

Asemakaavan muutos koskee Länsi-Pakilan tonttia (34089/25) osoit-
teessa Pakilantie 59.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaan.

Lisätietojen antajat osallistuvat kaavoitusprosessiin rakennusviraston 
edustajina tarvittaessa.

Lisätiedot
Eeva Rapola, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39542

eeva.rapola(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
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§ 411
Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen

HEL 2020-009208 T 12 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä tartuntatautilain 58 §:n nojalla, että 
Helsingin kaupungin alueella sijaitsevien varhaiskasvatuslain sekä pe-
rusopetuslain mukaista varhaiskasvatusta ja esiopetusta antavien päi-
väkotien ja perusopetusta antavien oppilaitosten tiloja voidaan käyttää 
varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen antamiseen seuraavin 
edellytyksin.

Tiloja käytettäessä tulee tartuntatautilain 1 §:ssä säädetty tartuntatauti-
lain tarkoitus huomioon ottaen noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön 
sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 4.8.2020 antamaa liitteenä 
olevaa suositusta (liite 1).

Päätös on voimassa ajan 11.8.2020 – 10.9.2020 tai kunnes asiasta toi-
sin päätetään.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Esittelijä täydensi esitystään siten, että pöytäkirja tarkastetaan tämän 
asian osalta heti.

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys päätökseen:
Kaupunginhallitus korostaa, että osittainenkin etäopetukseen siirtymi-
nen on viimesijainen keino, jonka pitää olla tarkkarajaista, tarkoitussi-
donnaista ja kestoltaan mahdollisimman lyhytaikaista. Lisäksi kaupun-
ginhallitus edellyttää, että yksittäisillä myös muilla kuin erityisen tuen ja 
valmistavan opetuksen oppilailla on mahdollisuus jatkuvaan lähiope-
tukseen yksilöllisen harkinnan perusteella, jos osittainen etäopetus 
vaarantaa oppilaan oppimista tai hyvinvointia. 

Kannattaja: Veronika Honkasalo

äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 12
Elisa Gebhard, Mikko Kiesiläinen, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mi-
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ka Raatikainen, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, An-
ni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Veronika Honkasalo, Marcus Rantala, Anna Vuorjoki

Äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus hylkäsi Anna Vuorjoen vas-
taehdotuksen äänin 12 - 3. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
Vesa Anttila, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 15995

vesa.anttila(a)hel.fi
Timo Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 21012

timo.korhonen(a)hel.fi
Kustaa Piha, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 27043

kustaa.piha(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM THL suositus 4.8.2020

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Sosiaali- ja terveysministerio Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Yksityiset sopimuskoulut Esitysteksti
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Yksityiset ja valtion peruskou-
lut

Esitysteksti
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
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sianto
Opetushallitus Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tässä päätöksessä määrätään päiväkotien ja oppilaitosten tilojen tur-
vallisesta käytöstä varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen. 
Tilojen turvallinen käyttö tarkoittaa muun muassa, että oppilaat opiske-
lisivat etäyhteyksiä hyödyntävän ja lähiopetuksen yhdistelmämallin mu-
kaisesti, jossa osa luokista työskentelee kukin vuorollaan ja lyhytaikai-
sesti etäopetuksessa. Oppilaiden oikeus opetukseen turvataan myös 
poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana. Päätös koskee kaikkea 
Helsingissä annettavaa varhaiskasvatusta ja esi- ja perusopetusta lu-
kuun ottamatta 1-3 luokkia. Mahdollinen siirtyminen poikkeuksellisiin 
opetusjärjestelyihin tapahtuu opetuksen järjestäjän päätöksellä.

Tartuntatautilain (1227/2016) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on eh-
käistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteis-
kunnalle aiheutuvia haittoja. Tartuntatautilain 9 §:n mukaan kunnan 
velvollisuutena on järjestää alueellaan tartuntatautilaissa tarkoitettu tar-
tuntatautien vastustamistyö osana kansanterveystyötä siten kuin kan-
santerveyslaissa (66/1972), terveydenhuoltolaissa (1326/2010) ja tar-
tuntatautilaissa säädetään. Tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu 
tartuntatautilaissa tartuntatautien ehkäisy, varhaistoteaminen ja seuran-
ta, epidemian selvittämiseksi tai torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet 
sekä tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn tutkimus, 
hoito ja lääkinnällinen kuntoutus sekä hoitoon liittyvien infektioiden tor-
junta.

Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaa-
raa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty 
tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotetta-
vissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää 
alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitos-
ten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä 
yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä 
on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaa-
ralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momen-
tin 14 kohdan mukaan uuden SARS-CoV-2:n aiheuttama infektio on 
yleisvaarallinen tartuntatauti. Maailman terveysjärjestö WHO on julista-
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nut SARS-CoV-2 -viruksen aiheuttaman Covid-19 -taudin pandemiaksi 
11.3.2020. Helsingissä on noin 40 % Suomen Covid-19 -tapauksista. 
Helsingin ja Suomen väestöstä valtaosa on yhä altis tartunnalle.

Helsingin kaupungin epidemiologinen toiminta seuraa alueensa epide-
miatilannetta jatkuvasti. Seurannassa on havaittu, että koronavirusepi-
demia on Helsingin kaupungin alueella kesän suvantovaiheen jälkeen 
selvästi nousevassa vaiheessa, josta on useita eri merkkejä: 1) Helsin-
gin kaupungin eri kanavia pitkin tulevien oireperusteisten yhteydenotto-
jen määrä on kasvanut merkittävästi. Kesäkuun aikana puhelinpalve-
luihin 116117, 10024 ja Omaolon kautta tulleiden yhteydenottojen lu-
kumäärä oli 450-500 yhteydenottoa päivässä. Tällä hetkellä yhteyde-
nottojen määrä on ollut yli 1400 päivässä. 2) Todettujen Covid-19 -
tapausten määrät Helsingissä olivat heinäkuun alkupuolella 0-1 tapaus-
ta päivässä, heinäkuun loppupuolella 1-2 tapausta päivässä ja viime 
viikon aikana 3-13 tapausta päivässä. 3) Erilaisten joukkoaltistustilan-
teiden lukumäärä on kasvanut merkittävästi sekä työyhteisöissä että 
vapaa-ajan tapahtumiin ja –viettoon liittyen todennäköisesti valtion toi-
mesta asetettujen rajoitusten purkamisten johdosta.

Epidemiologinen toiminta havaitsi koronavirusepidemian ensimmäisen 
aallon yhteydessä, että turvavälien pitäminen, hygieniavarotoimet ja 
kohdennetut rajoitustoimenpiteet ovat tehokkaita ja välttämättömiä kei-
noja tapausmäärien kääntämiseksi laskuun. Vastaavasti tilanteet, jois-
sa oleskellaan pitkiä aikoja sisätiloissa ilman, että turvavälejä voidaan 
ylläpitää, ovat omiaan lisäämään altistus- ja tartuntatapauksia. Nykytie-
don valossa erityisesti pienemmät lapset (päiväkoti-, esikoulu- ja ala-
kouluikäiset) ovat sekä pienemmässä riskissä saada Covid-19-tautia 
että vähäisemmin levittävät SARS-CoV-2 -virusta. Molempien todennä-
köisyys kasvaa iän mukana ollen aikuisten tasoa jo varhaisessa teini-
iässä.

Toukokuun lähiopetusjakson aikana opetusta pystyttiin järjestämään 
runsaasti luokkahuoneiden ja koulutilojen ulkopuolella eikä oppilaiden 
välisiä altistus- ja tartuntatapauksi juuri ollut. Tulevalla syyskaudella 
muodostaisi pääsääntöisesti sisätiloissa annettava lähiopetus selvän 
riskin Covid-19 -tapausten leviämiselle ilman erityisiä toimenpiteitä riit-
tävän ilmanvaihdon, turvavälien ja hygieniavarotoimien varmistamisek-
si.

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen 4.8.2020 antaman suosituksen tarkoituksena on tukea kouluja ja 
varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä toteuttamaan koulunkäynti tai 
varhaiskasvatus lapsille ja henkilökunnalle koronaepidemian aikana si-
ten, että se on turvallista lapsille ja henkilökunnalle.
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Epidemiologisen toiminnan näkemyksen mukaan suosituksen mukaiset 
toimenpiteet ovat Helsingin kaupungin alueella vallitsevan epidemiati-
lanteen vuoksi välttämättömiä. Suosituksen mukaisten toimenpiteiden 
soveltaminen tulee tapahtua koulu- ja toimipistekohtaisesti harkiten ja 
huomioiden epidemiatilanteen kehitys.

Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaisen yleisvaarallista tartunta-
tautia koskevan edellytyksen voidaan katsoa edellä mainittujen seikko-
jen johdosta täyttyvän. Suosituksen noudattaminen on välttämätöntä 
tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 10 § edellyttää, että lasten varhaiskas-
vatusympäristö toimitiloineen ja toimintavälineineen on terveellinen ja 
turvallinen. Päätöksen sisältämä velvoite noudattaa ohjeistusta turva-
ten lasten oikeutta turvalliseen varhaiskasvatusympäristöön.

Perusopetuslain (682/1998) 20 a §:n 1 momentin mukaan, jos opetusta 
ei tartuntatautilain 58 §:n nojalla annettavan päätöksen johdosta voida 
järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen 
järjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän 
päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin enintään yhden kuu-
kauden ajaksi kerrallaan, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämä-
töntä. Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata myös poikkeuksellis-
ten opetusjärjestelyiden aikana. Perusopetuslain muutos, jolla 20 a § li-
sättiin lakiin, on voimassa määräaikaisesti vuoden 2020 loppuun ja sen 
tarkoituksena on nimenomaan mahdollistaa paikallinen päätöksenteko, 
jolla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestäminen voidaan hoi-
taa turvallisesti epidemian aikanakin.

Kaupunginhallituksen tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukainen 
päätös on edellytys sille, että opetuksen järjestäjä voi tarvittaessa päät-
tää perusopetuslain 20 a §:n 1 momentin nojalla poikkeuksellisiin ope-
tusjärjestelyihin siirtymisen. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirryt-
täessä lähiopetusta kuitenkin aina annetaan 1-3 -luokkalaisille, erityi-
sen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaille sekä pidennetyn oppivel-
vollisuuden oppilaille. Oppilaiden yhdenvertaisuus huomioon ottaen 
opetus järjestetään niin, että oppilas saa pääsääntöisesti lähiopetusta, 
ja etäyhteyksiä hyödyntävät opetusjaksot ovat mahdollisimman lyhyitä.

Mikäli poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin jouduttaisiin opetuksen jär-
jestäjän päätöksellä siirtymään, mahdollistaisi nyt tehty päätös Helsin-
gin kaupungille opetuksen järjestäjänä sen, että opiskelu voitaisiin teh-
dyn suunnittelun perusteella järjestää siten, että vuosiluokkien 4-10 op-
pilaat opiskelisivat etäyhteyksiä hyödyntävän ja lähiopetuksen yhdis-
telmämallin mukaisesti. Vuosiluokkien 4-6 ja 7-10 opetus järjestettäisiin 
pääsääntöisesti kolmen viikon jaksoissa siten, että 1 tai 2 vuosiluokkaa 
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on viikon etäopetuksessa ja kaksi viikkoa lähiopetuksessa.  Mikäli kou-
lun tilat mahdollistavat, niin opetus järjestettäisiin 4-5 -luokkalaisille lä-
hiopetuksena. Rehtori ja koulun johto suunnittelisivat oppilaiden luku-
järjestyksen siten, että taito- ja taideaineiden opetus tapahtuu pääsään-
töisesti lähiopetusjaksoilla.

Tartuntatautilain 58 §:n 3 momentin mukaan edellä 1 momentissa tar-
koitetut päätökset tehdään enintään yhden kuukauden ajaksi. Toimen-
piteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole. Kaupun-
ginhallitus seuraa tilannetta ja tarvittaessa muuttaa päätöstä tai kumo-
aa päätöksen, jos osoittautuu, että tartunnan vaaraa ei enää ole.

Kuuleminen olisi saattanut vaarantaa tämän päätöksen tarkoituksen to-
teutumisen ja siitä johtuva viivästyminen olisi aiheuttanut huomattavaa 
haittaa ihmisten terveydelle. Tämän vuoksi asiassa ei ole hallintolain 34 
§:n 2 momentin 4 kohdan nojalla järjestetty kuulemisia.

Helsingissä kaupunginhallitus toimii hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 8b -
kohdan mukaan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä.

Päätös on valmisteltu yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan, sosiaali- ja terveystoimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä.

Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin nojalla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
Vesa Anttila, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 15995

vesa.anttila(a)hel.fi
Timo Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 21012

timo.korhonen(a)hel.fi
Kustaa Piha, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 27043

kustaa.piha(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM THL suositus 4.8.2020

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Sosiaali- ja terveysministerio Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Yksityiset sopimuskoulut Esitysteksti
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Yksityiset ja valtion peruskou-
lut

Esitysteksti
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginkanslia
PALKE
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§ 412
Selvitys sosiaali- ja potilasasiamiesten toiminnasta vuodelta 2019

HEL 2020-003734 T 05 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys 2019
2 Lausunto, Vanhusneuvosto, 26.5.2020
3 Lausunto, vammaisneuvosto, 9.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen sosiaali- ja potilasa-
siamiesten toiminnasta vuodelta 2019. 

Samalla kaupunginhallitus kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa ryhty-
mään tarvittaviin toimenpiteisiin sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityk-
sestä ja sen johdosta saaduista lausunnoista esille tulleiden epäkohtien 
korjaamiseksi.

Esittelijän perustelut

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 
(812/2000) 24 §:n mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. So-
siaaliasiamiehen tehtävänä on neuvomisen ja avustamisen lisäksi 
asiakkaan oikeuksista tiedottaminen ja niiden edistäminen. Sosiaalia-
siamies antaa kunnanhallitukselle vuosittain selvityksen sosiaalihuollon 
asiakkaan oikeuksien ja aseman kehityksestä.   



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2020 54 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/7
10.08.2020

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

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun alin (785/1992) 11 §:n mu-
kaan terveydenhuollon toimintayksikölle on nimettävä potilasasiamies. 
Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvomisen ja avustamisen lisäksi po-
tilaan oikeuksista tiedottaminen ja niiden edistäminen. 

Helsingissä sosiaali- ja potilasasiamiestehtävät on yhdistetty vuonna 
2017. Vuonna 2019 asiamiehiä oli neljä. Liitteenä oleva selvitys vuoden 
2019 asiamiestoiminnasta ja sen johdosta pyydetty päätöshistoriaan 
sisältyvä sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto käsittelevät asiamie-
hille tulleiden yhteydenottojen määriä ja aiheita sekä havaintoja palve-
lujen toimivuudesta.  

Yhteydenottojen määrät ja syyt

Vuonna 2019 Helsingin sosiaali- ja potilasasiamiehiin otettiin yhteyttä 2 
173 kertaa. Yhteydenotoista 1 435 koski terveydenhuoltoa, 533 sosiaa-
lihuoltoa ja 153 sekä sosiaali- että terveydenhuoltoa. Muita tahoja kos-
kevia yhteydenottoja oli 52. Yhteydenottojen määrä on laskenut hie-
man. Niitä oli 266 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Yleisimpiä yhteydenottojen syitä olivat tyytymättömyys hoitoon tai pal-
veluun, asiakastyön dokumentointiin liittyvät kysymykset ja palveluun 
pääsyn ongelmat. Terveys- ja päihdepalveluja koskevissa yhteydeno-
toissa nousivat lisäksi esiin tyytymättömyys kohteluun sekä potilas- ja 
lääkevahinkoepäilyt. Perhe- ja sosiaalipalveluja koskevissa yhteydeno-
toissa näkyivät tyytymättömyys viranhaltijan päätöksiin sekä sosiaali-
palvelujen neuvonnan tarpeeseen.

Toimialan asiakkaat käyttävät aktiivisesti asiakas- ja potilastietoihin liit-
tyviä oikeuksiaan. Suun terveydenhoidossa hoitoon pääsyn pitkittymi-
nen tuotti yhteydenottoja erityisesti kiireettömän hoidon osalta ja oiko-
mishoidon pitkien jonojen vuoksi. Nuorten palveluja ja aikuissosiaalityö-
tä koskevat yhteydenotot koskivat tyytymättömyyttä palveluun tai viran-
haltijoiden kielteisiin päätöksiin.

Vaikeudet hoitoon tai palveluun pääsyssä korostuivat etenkin terveysa-
semia, psykiatrian poliklinikoita ja kotihoitoa koskevissa yhteydenotois-
sa. Sosiaalipalveluja koskevien yhteydenottojen syynä oli vaikeus ta-
voittaa työntekijöitä. Nuorten palveluissa ja aikuissosiaalityössä sekä 
vammaistyössä yleisin yhteydenoton syy oli tyytymättömyys viranhalti-
jan päätökseen ja lastensuojelussa yleisesti tyytymättömyys palveluun. 
Lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveyspalvelua koskevia yhteydenottoja 
oli vähän. Ne koskivat useimmiten palvelun piiriin pääsyä tai asiakastie-
tojärjestelmään tehtyjä kirjauksia.

Ikääntyneiden palveluja koskevia yhteydenottajina tekivät usein asiak-
kaiden omaiset, jotka olivat huolissaan asiakkaiden hoidosta ja kohte-
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lusta, palvelun riittävyydestä sekä yhteistyöstä omaisten kanssa. Koti-
hoidon asiakkaat ottivat itse yhteyttä palvelun sopivuuteen ja riittävyy-
teen liittyvissä asioissa. Yhteydenottajat kokivat myös, että ympärivuo-
rokautiseen hoitoon pääsyn kriteerit ovat liian korkeita.

Asiakkaiden tiedonsaanti ja oikeusturvakeinot

Sosiaali- ja terveystoimelle osoitettiin vuonna 2019 yhteensä 830 muis-
tutusta, kantelua ja viranomaisten selvityspyyntöä. Muistutusten ja kan-
telujen kokonaismäärä on noussut kuusi prosenttia vuodesta 2018, 
mutta vuoteen 2017 verrattuna lisäys on 51 prosenttia. Perhe- ja sosi-
aalipalveluja koskevien muistutusten ja kantelujen määrät ovat nous-
seet kahdessa vuodessa 81 prosenttia, sairaala, hoiva- ja kuntoutus-
palveluissa 52 prosenttia sekä terveys- ja päihdepalveluissa 40 pro-
senttia. Muistutukset ja kantelut kohdentuivat edellisen vuoden tapaan 
suurelta osalta terveys- ja päihdepalveluihin (52 prosenttia). Perhe- ja 
sosiaalipalveluihin kohdentui 26 prosenttia ja sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalveluihin 22 prosenttia muistutuksista ja kanteluista.

Palvelukokonaisuus 2019 % 2018 % 2017 %
Terveys- ja päihdepalvelut 432 52 412 53 308 56
Perhe- ja sosiaalipalvelut 208 26 199 25 115 21
Sairaala, kuntoutus- ja hoiva-
palvelut

190 22 172 22 125 23

Yhteensä 830 100 783 100 548 100

Taulukko: Muistutusten, kantelujen ja viranomaisten selvityspyyntöjen 
määrät vuosina 2017–2019.

Muistutusten ja kantelujen määrän nousulle ei ole tunnistettavissa yk-
sittäistä syytä, mutta yleisenä havaintona on asiakkaiden tilanteiden 
monimutkaistuminen.

Palvelujen kehittäminen

Palvelujen saatavuuden parantamisessa on keskitytty erityisesti säh-
köisten palvelujen kehittämiseen. Digitaalisten palvelujen ja sähköisen 
asioinnin käyttäjämäärät kasvoivat selvästi, kasvua oli 20 prosenttia 
edelliseen vuoteen verrattuna.

Aikuisten sosiaalipalveluissa otettiin käyttöön sosiaalineuvonnan chat-
palvelu, joka tarjoaa oikea-aikaisesti ammattilaisen tukemana nopean 
ohjauksen ja neuvonnan palvelukanavan. 

Oma- ja itsehoitoa tuetaan Omaolo-palvelulla, jonka kautta yhteys am-
mattilaiseen toimii kellon ympäri. Omaolo-palvelussa otettiin vuonna 
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2019 käyttöön useita uusia oirearvioita sekä yleinen oirearviokysely. 
Terveysasemilla otettiin käyttöön chatbot, joka ohjaa terveyspalvelui-
hin, hammashoitoon, mielenterveyteen, päihteisiin ja sosiaalipalveluihin 
liittyvissä asioissa. Terveysasemien sähköisessä asioinnissa toimii 
omahoitajan ja asiakkaan välinen suora viestimahdollisuus. Käyttöön 
on otettu myös sähköinen huoli-ilmoitus, jonka kautta kuka tahansa voi 
ilmaista huolensa iäkkään henkilön tilanteesta.

Asiakaskokemuksen keräämissä otettiin käyttöön pikapalautejärjestel-
mä, jonka kautta voi antaa palautetta asiakastyytyväisyydestä sekä 
palvelun ja avun saamisesta. Lisäksi asiakasraadit ja kokemusasian-
tuntijat tuottavat jatkuvasti tietoa siitä, miten palveluja voidaan kehittää  
käyttäjälähtöisemmiksi. 

Matalan kynnyksen palveluja on lisätty perustamalla Myllypuron ter-
veys- ja hyvinvointikeskuksen yhteyteen mielenterveyspalvelupiste 
Mieppi, jossa tarjotaan tukea yli 13-vuotiaiden varhaisen vaiheen lieviin 
ja keskivaikeisiin mielenterveys- ja päihdeongelmiin. Lapsiperheille on 
avattu sosiaalineuvonnan puhelinpalvelu, josta saa matalan kynnyksen 
neuvoja, ohjausta ja apua esimerkiksi vanhemmuuden haasteisiin, 
kasvatuspulmiin tai perheen kuormittavaan arkeen.

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä on keskitytty erityisesti johtami-
sen kehittämiseen, toimintamallien uudistamisen, sähköisten palvelujen 
kehittämisen tukeen, tietoteknisten taitojen ja asiakaskokemuksen pa-
rantamiseen sekä ammatillisten taitojen ajantasaisuuteen.

Lausuntopalaute

Sosiaali- ja terveyslautakunta, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto 
ovat niiltä pyydetyissä lausunnoissa kiinnittäneet runsaasti huomiota 
palvelujen toimivuuteen ja pitkäaikaisiin ongelmiin. Lausuntopalaute on 
syytä käydä huolellisesti yhdessä asiamiesten selvityksen kanssa läpi 
sosiaali- ja terveystoimialalla kehittämistoimien kohdentamiseksi esille 
tulleiden epäkohtien korjaamiseksi.       

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys 2019
2 Lausunto, Vanhusneuvosto, 26.5.2020
3 Lausunto, vammaisneuvosto, 9.6.2020
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vanhusneuvosto Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Vammaisneuvosto Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja potilasasiamiehet

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2020 § 103

HEL 2020-003734 T 05 00 02

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä vuodelta 2019:

"Sosiaali- ja potilasasiamiesten tehtävistä säädetään laissa potilaan 
asemasta ja oikeuksista (785/1992) sekä laissa sosiaalihuollon asiak-
kaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Helsingissä sosiaali- ja poti-
lasasiamiesten tehtävät on yhdistetty vuonna 2017.

Sosiaaliasiamiehen lakisääteisenä tehtävänä on seurata sosiaalihuol-
lon asiakkaan aseman ja oikeuksien kehittymistä kunnassa ja antaa sii-
tä vuosittain selvitys kaupunginhallitukselle. Potilasasiamiehellä ei ole 
vastaavaa velvoitetta. Helsingissä vuoden 2018 asiamiestoiminnasta 
annettiin ensimmäisen kerran yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluja koskeva selvitys. Myös vuoden 2019 selvitys koskee koko 
toimialan palveluja.

Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksessä (liite 1) tarkastellaan 
asiamiehille tulleiden yhteydenottojen määriä ja aiheita sekä tuodaan 
esiin havaintoja palvelujen toimivuudesta. Lisäksi selvitykseen sisältyy 
tietoa sosiaali- ja terveystoimeen tulleista muistutuksista ja kanteluista.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että toimialalla tehdään 
tarvittavat toimenpiteet sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksessä 
esille nostamien epäkohtien korjaamiseksi.

Yhteydenottojen määrät ja syyt

Helsingin sosiaali- ja potilasasiamiehiin otettiin vuonna 2019 yhteyttä 
2 173 kertaa. Yhteydenotoista 1 435 koski terveydenhuoltoa, 533 sosi-
aalihuoltoa ja 153 sekä sosiaali- että terveydenhuoltoa. Muita tahoja 
koskevia yhteydenottoja oli 52. Yhteydenottojen määrä on laskenut 
hieman, yhteydenottoja oli 266 vähemmän kuin edellisvuonna.

Yleisimpiä yhteydenottojen syitä olivat tyytymättömyys hoitoon tai pal-
veluun, asiakastyön dokumentointiin liittyvät kysymykset ja palveluun 
pääsyn ongelmat. Terveys- ja päihdepalveluja koskevissa yhteydeno-
toissa nousivat lisäksi esiin tyytymättömyys kohteluun sekä potilas- ja 
lääkevahinkoepäilyt ja perhe- ja sosiaalipalveluja koskevissa yhteyde-
notoissa tyytymättömyys viranhaltijan päätöksiin sekä sosiaalipalvelu-
jen neuvonnan tarpeeseen.

Toimialan asiakkaat käyttävät aktiivisesti asiakas- ja potilastietoihin liit-
tyviä oikeuksiaan. Suun terveydenhoitoa koskien oltiin yhteydessä hoi-
toon pääsyn pitkittyessä, erityisesti kiireettömään hoitoon liittyen ja oi-
komishoidon pitkien jonojen vuoksi. Nuorten palveluja ja aikuissosiaali-
työtä koskevat yhteydenotot koskivat tyytymättömyyttä palveluun tai vi-
ranhaltijoiden kielteisiin päätöksiin.

Vaikeudet hoidon tai palvelun piiriin pääsyssä korostuivat etenkin ter-
veysasemia, psykiatrian poliklinikoita ja kotihoitoa koskevien yhteyde-
nottojen kohdalla. Sosiaalipalvelujen kohdalla kerrottiin vaikeudesta ta-
voittaa työntekijöitä. Nuorten palveluissa ja aikuissosiaalityössä sekä 
vammaistyössä yleisin yhteydenoton syy oli tyytymättömyys viranhalti-
jan päätökseen ja lastensuojelussa yleisesti tyytymättömyys palveluun. 
Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys -palvelua koskevia yhteydenottoja 
oli vähän, ja ne koskivat useimmiten palvelun piiriin pääsyä tai asiakas-
tietojärjestelmään tehtyjä kirjauksia.

Ikääntyneiden palveluita koskien yhteydenottajina olivat usein asiak-
kaiden omaiset, jotka olivat huolissaan asiakkaiden hoidosta ja kohte-
lusta, palvelun riittävyydestä sekä yhteistyöstä omaisten kanssa. Myös 
kotihoidon asiakkaat itse ottivat yhteyttä palvelun sopivuuteen ja riittä-
vyyteen liittyvissä asioissa. Yhteydenottajat kokivat myös ympärivuoro-
kautiseen hoitoon pääsyn kriteerien olevan liian korkeat.

Asiakkaiden tiedonsaanti ja oikeusturvakeinot
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Sosiaali- ja terveystoimelle osoitettiin vuonna 2019 yhteensä 830 muis-
tutusta, kantelua ja viranomaisten selvityspyyntöä. Muistutusten ja kan-
teluiden kokonaismäärä on noussut maltilliset kuusi prosenttia vuodes-
ta 2018, mutta vuoteen 2017 verrattuna lisäys on 51 prosenttia. Perhe- 
ja sosiaalipalveluita koskevien muistutusten ja kanteluiden määrät ovat 
nousseet kahdessa vuodessa 81 prosenttia, sairaala, hoiva- ja kuntou-
tuspalveluissa 52 prosenttia sekä terveys- ja päihdepalveluissa 40 pro-
senttia. Muistutukset ja kantelut kohdentuivat edellisen vuoden tapaan 
suurelta osin terveys- ja päihdepalveluihin (52 prosenttia). Perhe- ja 
sosiaalipalveluihin kohdentui 26 prosenttia ja sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalveluihin 22 prosenttia muistutuksista ja kanteluista.

Palvelukokonaisuus 2019 % 2018 % 2017 %
Terveys- ja päihdepalvelut 432 52 412 53 308 56
Perhe- ja sosiaalipalvelut 208 26 199 25 115 21
Sairaala, kuntoutus- ja hoiva-
palvelut

190 22 172 22 125 23

Yhteensä 830 100 783 100 548 100

Taulukko: Muistutusten, kanteluiden ja viranomaisten selvityspyyntöjen 
määrät vuosina 2017–2019

Muistutusten ja kantelujen lisääntymiselle ei ole tunnistettavissa yksit-
täistä syytä, mutta yleisenä havaintona asiamiehille tulleista yhteydeno-
toista on asiakkaiden tilanteiden monimutkaistuminen. Kun uudistetaan 
palveluja, tarvitaan lisää tietoa asiakaskokemuksesta ja siitä, kuinka 
hyvin toimialan palvelut pystyvät vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

Palvelujen kehittäminen

Palvelujen saatavuuden parantamisessa keskityttiin erityisesti sähköis-
ten palvelujen kehittämiseen. Digitaalisten palvelujen ja sähköisen 
asioinnin käyttäjämäärät kasvoivat selvästi, kasvua edellisvuoteen oli 
20 prosenttia.

Aikuisten sosiaalipalveluissa otettiin käyttöön sosiaalineuvonnan chat-
palvelu, joka tarjoaa nopean palvelukanavan saada ohjausta ja neu-
vontaa. Chat auttaa asiakasta saamaan ammattilaisen tukemana avun 
oikea-aikaisesti.

Kaupunkilaisten oma- ja itsehoitoa tuetaan Omaolo-palvelulla, jonka 
kautta yhteys ammattilaiseen toimii helsinkiläisten apuna kellon ympäri. 
Omaolo-palvelussa otettiin vuonna 2019 käyttöön useita uusia oirear-
vioita sekä yleinen oirearviokysely. Terveysasemilla otettiin käyttöön 
chatbot, joka tarjoaa neuvontaa ja palveluohjausta ympäri vuorokau-
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den. Chatbot ohjaa hakemaan terveyspalveluja oikeasta paikasta ja 
neuvoo myös hammashoitoon, mielenterveyteen, päihteisiin ja sosiaa-
lipalveluihin liittyvissä asioissa. Terveysasemien sähköisessä asioin-
nissa mahdollistetaan omahoitajan ja asiakkaan välinen suora viesti-
mahdollisuus. Helsingissä otettiin käyttöön sähköinen huoli-ilmoitus, 
jonka kautta kuka tahansa voi ilmaista huolensa iäkkäästä helsinkiläi-
sestä henkilöstä.

Asiakaskokemuksen keräämistä laajennettiin. Käyttöön otettiin helposti 
saavutettava pikapalautejärjestelmä, jonka kautta asiakkaat voivat an-
taa palautetta muun muassa tyytyväisyydestä ja vaivattomuudesta koh-
teluun ja palveluun sekä oikean avun saamisesta. Lisäksi asiakasraadit 
ja kokemusasiantuntijat tuottavat jatkuvasti tietoa siitä, miten palveluja 
voidaan kehittää entistä käyttäjälähtöisemmäksi. Asiakaskokemuksen 
mittaamisella saatuja tuloksia hyödynnetään palveluiden kehittämises-
sä.

Matalan kynnyksen palveluja lisättiin perustamalla Myllypuron terveys- 
ja hyvinvointikeskuksen yhteyteen mielenterveyspalvelupiste Mieppi, 
jossa tarjotaan tukea yli 13-vuotiaiden varhaisen vaiheen lieviin ja kes-
kivaikeisiin mielenterveys- ja päihdeongelmiin. Lapsiperheille avattiin 
sosiaalineuvonnan puhelinpalvelu, josta saa matalalla kynnyksellä 
neuvoa, ohjausta ja apua esimerkiksi vanhemmuuden haasteisiin, kas-
vatuspulmiin tai perheen kuormittavaan arkeen.

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä panostettiin erityisesti johtami-
sen kehittämiseen, toimintamallien uudistamisen ja sähköisten palvelu-
jen kehittämisen tukeen, tietoteknisten taitojen ja asiakaskokemuksen 
parantamiseen sekä ammatillisten taitojen ajantasaisuuteen".

Käsittely

16.06.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sandra Hagman: Lisätään lausunnon kolmannen kappaleen jäl-
keen: ”Lautakunta pitää tärkeänä, että toimialalla tehdään tarvittavat 
toimenpiteet sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksessä esille nosta-
mien epäkohtien korjaamiseksi."

Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

Vastaehdotus 2:
Jäsen Sami Heistaro: Lisätään lausunnon kolmannen kappaleen jäl-
keen: "Lautakunta pitää tärkeänä, että sosiaali- ja potilasasiamiesten 
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selvityksessä esille nostetut epäkohdat huomioidaan toiminnan kehit-
tämisessä."

Kannattaja: jäsen Seija Muurinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta äänesti ensin vastakkain asetetuista jä-
sen Sandra Hagmanin ja jäsen Sami Heistaron vastaehdotuksista.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Sandra Hagman)
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Sami Heistaro)

Jaa-äänet: 9
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Kati 
Juva, Touko Niinimäki, Aleksi Niskanen, Karita Toijonen, Sanna Vesi-
kansa

Ei-äänet: 4
Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Riia Järvenpää, Seija Muurinen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Sandra Hagmanin vastaehdotus voitti jäsen Sami Heistaron vas-
taehdotuksen äänin 9 - 4. Tämän jälkeen voittanut vastaehdotus ää-
nestettiin esittelijän ehdotusta vastaan (2 äänestys).

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Sandra Hagman)

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Kati 
Juva, Touko Niinimäki, Aleksi Niskanen, Karita Toijonen, Sanna Vesi-
kansa

Tyhjä: 4
Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Riia Järvenpää, Seija Muurinen

Poissa: 0
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sandra Hagmanin vas-
taehdotuksen äänin 9 - 0 (tyhjää 4).

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

02.06.2020 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ulla Tyyskä, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42210

ulla.tyyska(a)hel.fi
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§ 413
Lainan myöntäminen Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolfö-
reningen ry:lle

HEL 2020-008718 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein 
Skolföreningen ry:lle 750 000 euron suuruisen lainan talousarvion koh-
dalta 9 01 02 02, Muut koululainat, koulukiinteistössä tehtäviin peruspa-
rannuksiin seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden 
kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että kaksi ensimmäistä vuotta 
ovat lyhennyksistä vapaita.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on valtiovarainministeriön 
puolivuosittain vahvistaman peruskoron (tällä hetkellä 0 %) suuruinen.

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

Lainan erityisehto: Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuu-
den hallinnalle on pyydettäessä toimitettava ennen lainan nostamista 
yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lai-
naerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua 
loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista. 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätök-
sen mukaisia velan yleisiä ehtoja sekä yleisiä panttaus- ja takausehto-
ja.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Kouluyhdistys Pestalozzi ry koululaina-anomus_nimi peitetty
2 Perustelut koululainalle Kouluyhdistys Pestalozzi ry_nimi peitetty
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry ylläpitää Hel-
singin Saksalainen koulu (Deutsche Schule Helsinki) - nimistä koulua. 
Koulu toimii yhdistyksen omistamassa kiinteistössä Kampin kaupungi-
nosassa osoitteessa Malminkatu 14. Koulun toiminta perustuu Suomen 
ja Saksan väliseen sopimukseen kulttuuriyhteistyöstä (27.9.1978). Kou-
lussa on tällä hetkellä yli 650 oppilasta ja se on ainoa koulu, joka tarjo-
aa saksankielistä opetusta ja saksalaisen Deutsches Internationales 
Abitur -tutkinnon (ent. Reifeprüfung) pääkaupunkiseudulla. Lisäksi 
Saksan valtio asettaa osan opetushenkilöstöstä. 

Koulun tulot muodostuvat pääosin Suomen valtion yksityisille opetuk-
senjärjestäjille maksamista korvauksista. Perusopetusta ja varhaiskas-
vatusta järjestävien yhdistysten ja säätiöiden tulot muodostuvat olen-
naisin osin valtion maksamista valtionosuuksista sekä lukio-opetuksen 
osalta oppilaskorvauksista. Koska valtionosuudet maksetaan kunnille, 
on kunnille säädetty velvollisuus maksaa kotikuntakorvausta kaikista 6–
15 vuotiaista kunnan asukkaista, jotka käyvät muuta kuin kunnan ylläpi-
tämää koulua. Valtiokonttori maksaa peruspalveluiden valtionosuusjär-
jestelmään sisältyvät kuntien korvaukset suoraan yksityisille opetuksen 
järjestäjille ja tämä osuus vähennetään kunnalle maksettavasta valtio-
nosuudesta. Valtionosuudessa huomioidaan varsinaisten opetuksesta 
aiheutuneiden välittömien kustannusten ohella osa kiinteistöjen ylläpi-
tokustannuksista ja vähäisessä määrin pienistä korjaushankkeista ai-
heutuneet kulut määrältään enintään 400 000 euroa vuodessa esi- ja 
perusopetuksen osalta. 

Koulurakennus on valmistunut vuonna 1933, jonka jälkeen sitä on laa-
jennettu vuosina 1979, 1999 ja edellisen kerran vuonna 2009. Kaupun-
ginhallitus myönsi 11.5.2009, § 605, kouluyhdistykselle 1,2 miljoonan 
euron suuruisen lainan vuonna 2009 laajennushankkeen rahoittami-
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seksi vastaten kolmasosaa kyseisen hankkeen kokonaiskustannuksis-
ta. Nyt suoritettavat perusparannukset kattavat mm. vuodelta 1978 ole-
van peltikaton uusimisen, katon korottamisen ja sen myötä ullakon täy-
dennysrakentamisen. Muutostöiden avulla koulu saa käyttöönsä yli 140 
neliömetriä uusia opetustiloja. Lisäksi kellarissa sijaitsevat alkuperäiset 
verstastilat voidaan ottaa uudelleen käyttöön tarjoten opetussuunnitel-
man mukaista käsityöopetusta koulun omassa rakennuksessa ulkopuo-
listen vuokratilojen sijaan. 

Saksan ulkoministeriö on myöntänyt hankkeelle ulkomaankoulujen ra-
kennuskustannuksiin tarkoitettua projektirahoitusta 750 000 euroa kat-
taen kolmasosan arvioiduista kokonaiskustannuksista. Muu osa noin 
2 250 000 euron kokonaisrahoituksesta katetaan koulun tukisäätiön 
myöntämällä 750 000 euron suuruisella avustuksella ja Helsingin kau-
pungilta haettavalla koululainalla. 

Koulu on esitellyt hanketta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edus-
tajille 11.6.2020. Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuu-
den hallinnan 22.6.2020 antaman arvion mukaan Kouluyhdistys Pesta-
lozzi Schulverein Skolföreningen ry:n teettämät hanke- ja korjaussuun-
nitelmat on laadittu asianmukaisesti pätevillä asiantuntijoilla ja suunnit-
telijoilla ja hankkeen arvioidut kustannukset ovat hyväksyttävällä tasol-
la. 

Euroopan Komission tiedonannon (2016/c 262/01) mukaan julkista 
koulutusta, joka järjestetään julkisen tahon rahoittaman ja valvoman 
kansallisen koulutusjärjestelmän puitteissa, ei pidetä valtiontukisään-
nösten mukaisena taloudellisena toimintana. Myönnettävä laina ei siten 
myöskään sisällä kiellettyä valtiontukea.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Kouluyhdistys Pestalozzi ry koululaina-anomus_nimi peitetty
2 Perustelut koululainalle Kouluyhdistys Pestalozzi ry_nimi peitetty

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kanslia
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§ 414
Asuntotontin varaaminen vapaarahoitteisten omistusasuntojen 
suunnittelua varten (Oulunkylä, tontti 28231/37)

HEL 2020-006255 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi ********** (hakijat) Oulunkylästä kaavatontin 
(AK) 28231/37 asuntohankkeen suunnittelua ja toteuttajan etsimistä 
varten seuraavasti:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen. 
 Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.
 Varauksessa noudatetaan liitteen 3 mukaisia erityisiä varausehto-

ja, liitteen 4 mukaisia yleisiä varausehtoja sekä liitteen 5 mukaista 
ohjetta "kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadet-
tavat puut (25.5.2018)".

  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausalue
2 Sijaintikartta
3 Erityiset varausehdot
4 Yleiset_varausehdot_29052020
5 Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadettavat puut
6 Nykyinen vuokra-alue
7 Ote asemakaavasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
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Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto on 7.6.2017, 283 § hyväksynyt asemakaavan ja 
asemakaavan muutoksen nro 12420, joka on tullut voimaan 6.11.2019. 
Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa kaksikerroksisesta 
viisikerroksiseksi porrastuvan asuinkerrostalon rakentamisen kaavaton-
tille. Kaavamuutos on valmisteltu hakijoiden viitesuunnitelmien pohjalta. 
Osa varattavaksi esitettävän kaavatontin alueesta on tällä hetkellä 
vuokrattuna hakijoille liike-, toimisto- ja asuinrakennusta varten 
31.12.2040 saakka.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja kaavatontin nykyinen käyttö

Hakijat pyytävät 16.3.2020 päivätyllä hakemuksella, että heille varataan 
kaavatontti 28231/37 asuinkerrostalohankkeen suunnittelua varten. 

Osa varattavaksi esitettävän kaavatontin alueesta (aiemman asema-
kaavan nro 9423 mukainen suunniteltu tontti 28231/1, pinta-ala 1 
566m²) on tällä hetkellä vuokrattuna hakijoille liike-, toimisto- ja asuin-
rakennusta varten 31.12.2040 saakka maanvuokrasopimuksella nro 
18805.

Vuokra-alueella sijaitsee asuin- ja liikerakennus, joka toimii tällä hetkel-
lä mm. vuokrattavana juhlatilana. Rakennus on valmistunut vuonna 
1940 ja siinä on toiminut Pirkkolan Elannon myymälä vuoteen 1994. 
Rakennus on tarkoitus purkaa. 

Sijaintikartta on liitteenä 2. Kartta vuokra-alueesta on liitteenä 6. Ha-
kemus on oheismateriaalissa.

Rahoitus- ja hallintamuoto

Kaavatontin hallinta- ja rahoitusmuodoksi tulee vapaarahoitteisia sään-
telemättömiä omistusasuntoja. Varausalueella Maunulan ala-asteen 
koulupiirin nykyinen hallintamuotojakauma on vuokra-
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asuntopainotteinen. Alueen asunnoista on valtion korkotukemia vuokra-
asuntoja noin 43 % ja muita vuokra-asuntoja noin 15 %. Tuleva kaava-
tontin hallintamuoto monipuolistaa hallintamuotojakaumaa AM-
ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuusto on 7.6.2017, 283 § hyväksynyt Maunulan, Pirjon-
tien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muu-
toksen nro 12420. Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin hallinto-
oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus on 5.10.2018 antamallaan päätök-
sellä kumonnut kaupunginvaltuuston päätöksen kaavatontin 28231/37 
sekä Pirjonaukion osalta.

Asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut osittain voimaan 
7.12.2018 (khs 26.11.2018, 772 §). Kokonaan se tuli voimaan 
6.11.2019 korkeimman hallinto-oikeuden annettua 4.11.2019 päätök-
sensä, jolla korkein hallinto-oikeus kumosi Helsingin hallinto-oikeuden 
päätöksen. 

Varattavaksi esitettävä kaavatontti muodostuu tontista 28231/1 sekä 
katualueesta tontin pohjois- ja itäpuolella. Asemakaava ja asemakaa-
van muutos mahdollistaa puikkomaisen asuinrakennuksen toteuttami-
sen kaavatontille. Rakennuksen kerrosluku porrastuu kaksikerroksises-
ta viisikerroksiseksi. Rakennusalalle osoitettu asuntokerrosalan enim-
mäismäärä on 1 820 k-m². Katuaukion puoleiseen päätyyn tulee varata 
liike- ja toimistotilaa vähintään 50 k-m². Rakennus toimii visuaalisena 
päätteenä Pirjontielle ja rajaa uudelleen muotoiltua katuaukiota. Ka-
tuaukio muodostuu, kun Pirjontie katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä.

Tontin pysäköintipaikat on kaavassa sijoitettu rakennuksen luoteispuo-
lelle. Tontin länsirajalle on kaavassa osoitettu aluevaraus maanalaisia 
johtoja varten.

Ote asemakaavasta on liitteenä 7.

Hankkeen toteuttava taho ja varausehdot

Hakijat ovat täydentäneet hakemustaan tarkentaen, että hakijoiden tar-
koituksena on etsiä kumppani (rakennusliike), joka suunnittelisi ja to-
teuttaisi kaavatontille asuinkerrostalohankkeen hakijoiden asemakaa-
vamuutosvaiheessa laatimien viitesuunnitelmien pohjalta. 

Varausehtojen mukaan hakijoiden ja asuntohankkeen toteuttavan 
kumppanin tulee laatia keskinäinen sopimus rakennusoikeuden luovut-
tamisesta ja hankkeen toteuttamisesta alustavien suunnitelmien mu-
kaisena. Mainittu sopimus tulee esittää varausaikana kaupungille. 
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Lisäksi hakijoiden tulee hyväksyttää asuntohankkeen toteuttamisesta 
vastaava kumppani kaupungilla. Hakijat ovat velvollisia esittämään sel-
vityksen kumppanista kaupungille vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tarkoituksena on, että hakijat eivät jää osaksi asuinkerrostalohanketta, 
vaan luovuttavat sen kokonaisuudessaan kumppanin toteutettavaksi. 
Asuinkerrostalohankkeen toteuttamisesta vastaavan kumppanin tulee 
hyväksyttää asuinkerrostalohanketta koskevat tarkemmat suunnitelmat 
kaupungilla.

Kaupunkiympäristölautakunta on 26.5.2020, § 306 esittänyt kaupun-
ginhallitukselle tontin varaamista. Kaupunkiympäristölautakunta on 
asian käsittelyn yhteydessä hyväksynyt yksimielisesti vastaehdotuksen, 
jonka mukaan lautakunta päättää hyväksyä varauksen sillä tarkennuk-
sella, että rakennuksen tulee täyttää A-energiatehokkuusluokalle asete-
tut vaatimukset siten, että E-luku alittaa tason 75kWhE/(m2vuosi). Tätä 
koskeva ehto on lisätty yleisiin varausehtoihin 29.5.2020 (liite 4). 

Tontin varaaminen

Kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § hyväksymien Helsingin tontin-
luovutusta koskevien linjausten sekä niitä tarkentavien soveltamisoh-
jeiden mukaisesti kaupunki varaa asuntotontit pääsääntöisesti julkisten 
hakujen ja kilpailujen kautta. Yksittäinen asuntotontti voidaan kuitenkin 
varata suoravarauksena ilman julkista hakua tapauskohtaisesti arvioi-
tavin perustein.

Tontin suoravaraus hakijoille on perusteltua, sillä edellä mainitun sovel-
tamisohjeen kohdan 2.5 "Asuntotonttien suoravaraukset" mukaan tontti 
voidaan varata suoravarauksena silloin, kun kilpailuttaminen tai avoi-
men haun järjestäminen ei ole mahdollista tonttiin kohdistuvan hakijan 
pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen vuoksi ja tontti varataan tontin 
vuokralaiselle ja/tai tämän valitsemalle yhteistyökumppanille täyden-
nysrakentamishanketta varten. Tontti voidaan tällöin varata ja osoittaa 
sääntelemättömään asuntotuotantoon, edellyttäen muun ohella, että 
kaupungin kyseiselle alueelle antamat asuntotuotannon rahoitus- ja 
hallintamuotojakaumaa koskevat tavoitteet täyttyvät. Osa kaavatontista 
on pitkäaikaisesti vuokrattuna hakijoille 31.12.2040 saakka ja kyseessä 
on tonttiin kohdistuva täydennysrakentaminen, jonka tulee toteutta-
maan hakijoiden kumppani.

Suunniteltu täydennysrakentamishanke lisää julkisiin liikenneyhteyksiin 
tukeutuvaa asuntorakentamista alueelle. Varausesitys on valmisteltu 
yhteistyössä kaupunginkanslian asuminen -yksikön sekä kaupunkiym-
päristön toimialan asemakaavapalveluiden kanssa. Varaus toteuttaa 
kaupunkistrategiaa ja kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita. Varaus to-
teuttaa myös asuntotonttien suoravaraukselle asetetut vaatimukset se-
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kä kaupungin kyseiselle alueelle asettamat asuntotuotannon rahoitus- 
ja hallintamuotojakaumaa koskevat tavoitteet.

Tontin myöhempi luovuttaminen ja maanvuokrasopimuksen päättäminen

Kaavatontti tarkoitus luovuttaa myöhemmin hakijoiden yhteistyökump-
panin perustamalle yhtiölle kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § päät-
tämien asuntotontien luovutusta koskevien linjausten mukaisesti vuok-
raamalla pitkäaikaisesti.

Tonttiin kohdistuva hakijoiden pitkäaikainen maanvuokrasopimus tulee 
päättää ennenaikaisesti ennen asuntohankkeen toteuttamista.

Täydennysrakentamiskorvaus

Kaupunki ei tule suorittamaan asemakaavan muutoksen toteuttamisen 
johdosta täydennysrakentamiskorvausta, sillä kaavamuutoksesta seu-
rannut tontin lisääntynyt rakennusoikeuden määrä esitetään varatta-
vaksi nykyisille vuokralaisille, jotka etsivät asuntohankkeen toteuttami-
sesta vastaavan tahon.

Toimivalta

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausalue
2 Sijaintikartta
3 Erityiset varausehdot
4 Yleiset_varausehdot_29052020
5 Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadettavat puut
6 Nykyinen vuokra-alue
7 Ote asemakaavasta

Oheismateriaali

1 Hakemus

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.05.2020 § 306

HEL 2020-006255 T 10 01 01 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
********** varataan Oulunkylästä kaavatontti ********** asuntohankkeen 
suunnittelua ja toteuttajan etsimistä varten seuraavasti:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen ja sijaintikartta on liitteessä 2.
 Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.
 Varauksessa noudatetaan liitteen 3 mukaisia erityisiä varausehtoja 

ja liitteen 4 mukaisia yleisiä varausehtoja sekä liitteen 5 mukaista 
ohjetta "kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadet-
tavat puut (25.5.2018)".

(A1128-1350)

Lautakunta päätti hyväksyä varauksen sillä tarkennuksella, että raken-
nuksen tulee täyttää A-energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset 
siten, että E-luku alittaa tason 75kWhE/(m2vuosi).

Käsittely
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26.05.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta päätti hyväksyä varauksen sillä tarken-
nuksella, että rakennuksen tulee täyttää A-energiatehokkuusluokalle 
asetetut vaatimukset siten, että E-luku alittaa tason 75kWhE/(m2vuosi).

Kannattaja: Tuomas Rantanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

19.05.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jenna Pirtilä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 23799

jenna.pirtila(a)hel.fi
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§ 415
Asuntotontin varaaminen Helsingin Seurakuntayhtymälle (Oulunky-
lä, tontti 28140/12)

HEL 2020-006839 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Helsingin Seurakuntayhtymä - Helsingfors 
Kyrkliga Samfällighet -nimiselle (Y-tunnus 0201242-7) evankelisluteri-
laiselle seurakuntayhtymälle Oulunkylästä kaavatontin ensisijaisesti 
Helsingin Seurakuntayhtymän työntekijöille osoitettavien vuokra-
asuntojen suunnittelua varten seuraavasti:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen asuntotontti (AK) 28140/12, 
pinta-ala 1 399 m², rakennusoikeus 1 700 k-m².

 Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.
 Varauksessa noudatetaan liitteen 3 mukaisia erityisiä varausehto-

ja, liitteen 4 mukaisia yleisiä varausehtoja sekä liitteen 5 mukaista 
ohjetta "kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadet-
tavat puut (25.5.2018)".

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausalue
2 Sijaintikartta
3 Erityiset varausehdot
4 Yleiset varausehdot 29.5.2020
5 Toimintaohje
6 Nykyinen vuokra-alue
7 Ote asemakaavasta
8 Korttelikortti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
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täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Helsingin kaupungin ja Helsingin Seurakuntayhtymän välillä on voi-
massa maanvuokrasopimus, joka käsittää varattavaksi esitettävän 
kaavatontin 28140/12 (entinen tontti 28140/7). Lisäksi vuokra-
alueeseen kuuluun kirkon ja muiden seurakunnallisten rakennusten ja 
palveluasuntojen tontti (YKA) 28140/13, osa asuntotontista 28140/11, 
pysäköintitontti 28140/10 sekä Teininrinteen katualue.

Helsingin Seurakuntayhtymä hakee tontinvarausta kaavatontille 
28140/12. Helsingin Seurakuntayhtymän tarkoituksena on luopua en-
nenaikaisesti osasta vuokra-aluetta ja jäädä vuokralaiseksi ainoastaan 
varattavaksi esitettävälle kaavatontille 28140/12 sekä YKA-tontille 
28140/13, jolla Oulunkylän kirkko sijaitsee. 

Esittelijän perustelut

Hakemus ja suunniteltava hanke

Helsingin Seurakuntayhtymä pyytää 28.1.2020 päivätyllä hakemuksel-
la, että sille varataan kaavatontti 28140/12 pääsääntöisesti seurakun-
tayhtymän työntekijöiden työsuhdeasuntojen rakentamista varten. Haki-
jan mukaan työsuhdeasunnoille on kova tarve ja Oulunkylän kirkon vie-
reinen asuntotontti 28140/12 sopisi tarkoitukseen erinomaisesti hyvien 
kulkuyhteyksien takia. Rahoitus- ja hallintamuototarkastelu on tehty yh-
dessä kaupunginkanslian asuminen-yksikön kanssa.

Kaavatontti 28140/12 sijaitsee Helsingin Seurakuntayhtymän nykyisellä 
vuokra-alueella (entinen tontti 28140/7). Vuokra-alue on kuvattu liit-
teessä 6. Vuokra-alueella sijaitsee tällä hetkellä vuonna 1972 valmistu-
nut Oulunkylän kirkko sekä kirkon pysäköintipaikkoja. Muilta osin vuok-
ra-alue on metsäistä aluetta. Helsingin Seurakuntayhtymän maanvuok-
rasopimus nro 8745 on voimassa 31.12.2025 saakka.
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Helsingin Seurakuntayhtymä hakee tontinvarausta kaavatontille 
28140/12 sillä perusteella, että se luopuu ennenaikaisesti osasta vuok-
ra-aluettaan ja jää vuokralaiseksi ainoastaan YKA-tontille 28140/13 se-
kä varattavaksi esitettävälle kaavatontille 28140/12. Hanke edesauttaa 
voimassa olevan kaavan toteutumista sekä mahdollistaa täydennysra-
kentamisen hyvien kulkuyhteyksien varrelle.

Varattavaksi esitettävän kaavatontin 28140/12 autopaikat sijoitetaan 
sille siltä osin kuin ne sinne mahtuvat. Loput velvoiteautopaikat sijoite-
taan viereiselle autopaikkatontille 28140/10.

Hakemus on oheismateriaalissa.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuusto on 8.11.2017, 396 § hyväksynyt Käskynhaltijantien 
ympäristöä koskevan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 
12445. Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. 
Helsingin hallinto-oikeus on 5.10.2018 antamallaan päätöksellä
hylännyt valituksen. Asemakaavamuutos on tullut voimaan 13.12.2018.

Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12445 mahdollistaa täyden-
nysrakentamisen Helsingin Seurakuntayhtymän nykyiselle vuokra-
alueelle aivan tulevan Raide-Jokerin läheisyyteen. Kaavassa vuokra-
alueelle on osoitettu muun muassa kirkon ja muiden seurakunnallisten 
rakennusten ja palveluasuntojen tontti (YKA) 28140/13, osa asuntoton-
tista (AK) 28140/11, asuntotontti (AK) 28140/12, autopaikkatontti (LPA) 
28140/10 sekä Teininrinteen katualue. 

Kaavamuutoksen mukaisella tontilla 28140/12 on asuinkerrostalon 
mahdollistava rakennusala. Rakennuksen enimmäiskerroslukumäärä 
on 5 ja sen tulee porrastua kerroksella korttelin keskiosaan päin. Ra-
kennus on kirkon tapaan muurattava paikalla punatiilestä. 

Ote asemakaavasta on liitteenä 7.

Tontin varaaminen
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Kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § hyväksymien Helsingin tontin-
luovutusta koskevien linjausten sekä niitä tarkentavien soveltamisoh-
jeiden mukaisesti kaupunki varaa asuntotontit pääsääntöisesti julkisten 
hakujen ja kilpailujen kautta. Yksittäinen asuntotontti voidaan kuitenkin 
varata suoravarauksena ilman julkista hakua tapauskohtaisesti arvioi-
tavin perustein.

Tontin suoravaraus Helsingin Seurakuntayhtymälle on perusteltua, sillä 
kyseessä on täydennysrakentaminen. Edellä mainitun soveltamisoh-
jeen kohdan 2.5 "Asuntotonttien suoravaraukset" mukaan tontti voi-
daan varata suoravarauksena silloin, kun kilpailuttaminen tai avoimen 
haun järjestäminen ei ole mahdollista tonttiin kohdistuvan hakijan pit-
käaikaisen maanvuokrasopimuksen vuoksi ja tontti varataan tontin 
vuokralaiselle ja/tai tämän valitsemalle yhteistyökumppanille täyden-
nysrakentamishanketta varten.

Helsingin Seurakuntayhtymän vuokra-alueelle (entinen YK-tontti) on 
asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella nro 12445 osoitettu uusia 
käyttötarkoituksia (AK, LPA ja YKA) ja kortteliin on tullut lisärakennu-
soikeutta, josta Helsingin Seurakuntayhtymälle esitetään varattavaksi 
vain tontti 28140/12. 

Varausesitys on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian asuminen-
yksikön sekä kaupunkiympäristön toimialan asemakaavapalveluiden 
kanssa. Varaus toteuttaa kaupunkistrategiaa ja kaupungin asuntopoliit-
tisia tavoitteita. Varaus toteuttaa myös asuntotonttien suoravaraukselle
asetetut vaatimukset sekä kaupungin kyseiselle alueelle asettamat 
asuntotuotannon rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa koskevat tavoit-
teet.

Tontin myöhempi luovuttaminen ja maanvuokrasopimuksen muuttaminen

Tontti 28140/12 on tarkoitus luovuttaa hakijalle myöhemmin kaupun-
ginhallituksen 1.4.2019, 220 § päättämien asuntotontien luovutusta 
koskevien linjausten mukaisesti vuokraamalla pitkäaikaisesti.

Helsingin Seurakuntayhtymän pitkäaikaista maanvuokrasopimusta nro 
8745 muutetaan siten, että vuokraus kohdistuu jatkossa vain kirkon ja 
muiden seurakunnallisten rakennusten ja palveluasuntojen tonttiin 
28140/13 sekä varattavaksi esitettävään tonttiin 28140/12.

Helsingin Seurakuntayhtymä vapauttaa suuren osan vuokra-alueesta 
noin viisi vuotta ennen pitkäaikaisen vuokra-ajan päättymistä, mikä 
mahdollistaa sen, että kaupunki voi luovuttaa asuntotontin 28140/11 ja 
autopaikkatontin 28140/10 asuntorakentamishankkeille nopeammassa 
aikataulussa. Mainittu pysäköintitontti on varattu Helsingin kaupungin 
asuntotuotantotoimistolle tontteja 28134/1 ja 28140/11 palvelevan py-
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säköintitalon suunnittelua varten. Lisäksi vuokra-alueen osittainen va-
pauttaminen ennenaikaisesti mahdollistaa uuden tonttikadun, Teininrin-
teen, toteuttamisen. Käskynhaltijantien ja Norrtäljentien kulmaan sijoit-
tuvan korttelialueen liikenne tulee kulkemaan Teininrinteen kautta. 

Täydennysrakentamiskorvaus

Kaupunki ei tule suorittamaan asemakaavan muutoksen toteuttamisen 
johdosta täydennysrakentamiskorvausta, sillä täydennysrakentamis-
korvausmenettely soveltuu asuntotonttien lisärakentamiseen (tässä 
YK-tontti). Lisäksi osa kaavamuutoksesta seuranneesta lisääntyneestä 
rakennusoikeuden määrästä esitetään varattavaksi Helsingin Seura-
kuntayhtymän omaan käyttöön.

YKA-tontin 28140/13 uudelleenvuokraus

Helsingin Seurakuntayhtymä edellyttää kaavatonttia 28140/12 koske-
vassa varaushakemuksessaan, että kaupunki uudelleenvuokraa YKA-
tontin 28140/13 Helsingin Seurakuntayhtymälle vähintään 50 vuodeksi, 
jotta Helsingin Seurakuntayhtymä vapauttaa osan vuokra-alueistaan 
ennenaikaisesti. 

Koska vuokra-alueen vapauttaminen on edellytys rakennushankkeiden 
toteuttamiselle, tullaan kaupunginhallitukselle myöhemmin esittämään 
YKA-tontille 28140/13 vuokrausperiaatteiden määrittämistä, jonka jäl-
keen tontti voidaan vuokrata uudelleen Helsingin Seurakuntayhtymälle 
50 vuodeksi. Erityisten varausehtojen mukaan Helsingin Seurakuntayh-
tymä on velvollinen vapauttamaan mainitut alueet, kun kaavatonttia 
28140/12 koskeva varaus on vahvistettu ja YKA-tontista 28140/13 on 
tehty uusi maanvuokrasopimus 50 vuodeksi.

Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12445 mahdollistaa, että 
YKA-tontilla enintään 60 % kerrosalasta saa olla palveluasumista. Hel-
singin Seurakuntayhtymän tämänhetkisissä suunnitelmissa ei ole kui-
tenkaan toteuttaa palveluasumista koskevaa rakennusoikeutta. Helsin-
gin Seurakuntayhtymän kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella 
maanvuokrasopimusta uusittaessa vuokra tullaan määrittämään toteu-
tettuun rakennusoikeuteen perustuen, mikäli lisärakennusoikeutta ei 
ole toteutettu.

Toimivalta

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausalue
2 Sijaintikartta
3 Erityiset varausehdot
4 Yleiset varausehdot 29.5.2020
5 Toimintaohje
6 Nykyinen vuokra-alue
7 Ote asemakaavasta
8 Korttelikortti

Oheismateriaali

1 Varaushakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 02.06.2020 § 335

HEL 2020-006839 T 10 01 01 00
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Norrtäljentie

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsin-
gin Seurakuntayhtymä - Helsingfors Kyrkliga Samfällighet –nimiselle 
(Y-tunnus 0201242-7) evankelis-luterilaiselle kirkolle varataan Oulunky-
lästä kaavatontti ensisijaisesti Helsingin Seurakuntayhtymän työnteki-
jöille osoitettavien vuokra-asuntojen suunnittelua varten seuraavasti:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen ja käsittää asuntotontin (AK) 
28140/12 (pinta-ala 1 399 m², rakennusoikeus 1 700 k-m²), sijainti-
kartta liite 2.

 Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.
 Varauksessa noudatetaan liitteen 3 mukaisia erityisiä varausehtoja 

ja liitteen 4 mukaisia yleisiä varausehtoja sekä liitteen 5 mukaista 
ohjetta "kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadet-
tavat puut (25.5.2018)".

(A1128-1349)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jenna Pirtilä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 23799

jenna.pirtila(a)hel.fi
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§ 416
Asuntotontin varaaminen Rakennusliike Lapti Oy:lle asuntohank-
keen suunnittelua varten (Käpylä, tontti 25821/4)

HEL 2018-007094 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Rakennusliike Lapti Oy:lle (Y-tunnus 
0788291-5) Käpylästä tontin vapaarahoitteisten sääntelemättömien il-
man Hitas-ehtoja toteutettavien omistusasuntojen suunnittelua varten 
seuraavasti:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen asuntotontti (AK/s) 25821/4, 
pinta-ala 2 463 m2 ja rakennusoikeus 2 320 k-m2.

 Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.
 Varauksessa noudatetaan liitteen 3 mukaisia erityisiä varausehtoja, 

liitteen 4 mukaisia yleisiä varausehtoja sekä liitteen 5 mukaista oh-
jetta "kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadetta-
vat puut (25.8.2018)".

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausalue tontti 25821_4
2 Sijaintikartta
3 Erityiset varausehdot
4 Yleiset_varausehdot_29052020
5 Toimintaohje
6 Ote voimassa olevasta asemakaavasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
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Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Vuokralainen Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto on 27.8.2014, 270 § hyväksynyt Käpylässä, osoit-
teessa Mäkelänkatu 95 sijaitsevan korttelin 25821 tontille 2 täydennys-
rakentamista koskevan asemakaavan muutoksen nro 12251. Kaava-
muutoksessa tontille 25821/2 on kaavoitettu uusi asuinkerrostalon 
(AK/s) rakentamisen mahdollistava rakennusala. 

Tontti 25821/2 on vuokrattu pitkäaikaisesti Asunto-Oy. Sato N:o 1:lle. 
Vuokra-aika päättyy 31.12.2050. Tontin 25821/2 alueelle on laadittu 
tonttijaon muutos, jolla tontti on jaettu tonteiksi 25821/4 ja 5.

Tontin 25821/2 vuokralainen Asunto-Oy. Sato N:o 1 ja Rakennusliike 
Lapti Oy ovat tehneet sopimuksen, jonka perusteella Rakennusliike 
Lapti Oy on 5.11.2019 päivätyllä hakemuksella pyytänyt tontin varaa-
mista nimiinsä perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun sääntelemät-
tömien ilman Hitas-ehtoja toteutettavien omistusasuntojen suunnittelua 
varten. Rakennusliike Lapti Oy on myös ilmaissut halukkuutensa lunas-
taa tontti. Varattavaksi esitettävälle tontille 25821/4 on tarkoitus raken-
taa asuinkerrostalo.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja hankkeen kuvaus

Rakennusliike Lapti Oy pyytää 5.11.2019 päivätyllä hakemuksella ton-
tin 25821/2 vuokralaisen Asunto-Oy. Sato N:o 1:n suostumuksella ton-
tin 25821/4 varaamista perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun sää-
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telemättömien ilman Hitas-ehtoja toteutettavien omistusasuntojen 
suunnittelua varten osto-oikeudella.

Rakennusliike Lapti Oy on neuvotellut hankkeen toteuttamisesta tontin 
25821/2 vuokralaisen Asunto-Oy. Sato N:o 1:n kanssa. Asunto-Oy. Sa-
to N:o 1 ja Rakennusliike Lapti Oy ovat 30.8.2019 allekirjoitetulla sopi-
muksella sopineet tontin 25821/4 rakennusoikeuden luovuttamisesta 
Rakennusliike Lapti Oy:n hallintaan. Sopimuksessa on sovittu rakennu-
soikeuden luovuttamiseen liittyvän korvauksen maksamisesta Asunto-
Oy. Sato N:o 1:lle. Rakennusliike Lapti Oy:llä on kokemusta vastaavien 
täydennysrakentamishankkeiden toteuttamisesta ja sen tavoitteena on 
käynnistää rakennustyöt tontilla vuoden 2020 aikana. Alueelle on tar-
koitus rakentaa noin 37 asuntoinen kerrostalo. 

Varausalueella sijaitsee vanha purkukuntoinen Asunto-Oy. Sato N:o 
1:n omistama liikerakennus, joka tulee purkaa ennen rakentamisen 
aloittamista.

Hakemus on oheismateriaalissa.

Asemakaava ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuusto on 27.8.2014, 270 § hyväksynyt Käpylässä, osoit-
teessa Mäkelänkatu 95 sijaitsevan korttelin 25821 tontille 2 täydennys-
rakentamista koskevan asemakaavan muutoksen nro 12251. Asema-
kaavan muutos on tullut lainvoimaiseksi 10.10.2014. 

Kaavamuutoksen alue koskee tonttia 25821/2. Tontti kuuluu asuinker-
rostalojen korttelialueeseen, joka on rakennustaiteellisesti ja kaupunki-
kuvallisesti arvokasta ja jolla rakennukset ympäristöineen säilytetään 
osana Käpylän kulttuurihistoriallisesti arvokasta aluekokonaisuutta 
(AK/s). Asemakaavan muutoksella tontille 25821/2 on osoitettu uusi ra-
kennusala ympäristöään täydentävälle asuinrakennukselle jo olemassa 
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olevan kerrostalokokonaisuuden lomaan vanhan liikerakennuksen pai-
kalle.

Kaavamääräyksen mukaan uuden rakennuksen autopaikat on sijoitet-
tava pihakannen alle maanalaiseen pysäköintitilaan. Lisäksi kaavaan 
on merkitty ohjeellinen leikkiin ja oleskeluun tarkoitettu alueen osa 
suunnittelualueen yhteiseen käyttöön.

Voimassa olevan asemakaavan muutokseen nro 12251 pohjautuva 
tonttijaon muutos nro 13390 on laadittu. Tontti 25821/2 on jaettu ton-
teiksi 25821/4 ja 25821/5. 

Sijaintikartta on liitteenä 2. Ote asemakaavasta on liitteenä 6.

Tontin varaaminen

Kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § hyväksymien Helsingin tontin-
luovutusta koskevien linjausten sekä niitä tarkentavien soveltamisoh-
jeiden mukaisesti kaupunki varaa asuntotontit pääsääntöisesti julkisten 
hakujen ja kilpailujen kautta. Yksittäinen asuntotontti voidaan kuitenkin 
varata suoravarauksena ilman julkista hakua tapauskohtaisesti arvioi-
tavin perustein.

Tontin suoravaraus Rakennusliike Lapti Oy:lle on perusteltua, sillä ky-
seessä on täydennysrakentaminen. Edellä mainitun soveltamisohjeen 
kohdan 2.5 "Asuntotonttien suoravaraukset" mukaan tontti voidaan va-
rata suoravarauksena silloin, kun kilpailuttaminen tai avoimen haun jär-
jestäminen ei ole mahdollista tonttiin kohdistuvan hakijan pitkäaikaisen 
maanvuokrasopimuksen vuoksi ja tontti varataan tontin vuokralaiselle 
ja/tai tämän valitsemalle yhteistyökumppanille täydennysrakentamis-
hanketta varten. Tontti voidaan tällöin varata ja osoittaa sääntelemät-
tömään asuntotuotantoon, edellyttäen muun ohella, että kaupungin ky-
seiselle alueelle antamat asuntotuotannon rahoitus- ja hallintamuotoja-
kaumaa koskevat tavoitteet täyttyvät.

Varausesitys on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian asuminen-
yksikön sekä kaupunkiympäristön toimialan asemakaavapalveluiden 
kanssa. Varaus toteuttaa kaupunkistrategiaa ja kaupungin asuntopoliit-
tisia tavoitteita. Varaus toteuttaa myös asuntotonttien suoravaraukselle 
asetetut vaatimukset sekä kaupungin kyseiselle alueelle asettamat 
asuntotuotannon rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa koskevat tavoit-
teet.

Varattavan tontin vuokraaminen ja rakentaminen edellyttää voimassa 
olevan tonttia 25821/2 koskevan maanvuokrasopimuksen nro 18163 
muuttamista siten, että tonttia 25821/2 koskeva maanvuokrasopimus 
muutetaan koskemaan  tonttia 25821/5, jolla Asunto-Oy. Sato N:o 1:n 
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omistamat kerrostalot sijaitsevat (pinta-ala 12 974 m2, rakennusoikeus 
11 600 k-m2).

Ennen tontin 25821/4 rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä on alueella 
sijaitseva tontin 25821/2 vuokralaisen Asunto-Oy. Sato N:o 1:n omis-
tama vanha liikerakennus purettava. Purkuun liittyvistä yksityiskohdista 
on sovittu vuokralaisen ja Rakennusliike Lapti Oy:n välillä siten, että 
Rakennusliike Lapti Oy vastaa rakennuksen purusta sekä purkukus-
tannuksista.

Varausehdot

Varauksessa noudatetaan varattavaksi esitettävää tonttia koskevia eri-
tyisiä varausehtoja, kaupungin yleisiä tontinvarausehtoja sekä kulloin-
kin voimassa olevaa kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden 
kehittäminen ja tontit- palveluiden tonttien rakennuttajille laatimaa toi-
mintaohjetta "kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä 
kaadettavista puista" (25.5.2018).

Kaupunkiympäristölautakunta on 26.5.2020, § 318 esittänyt kaupun-
ginhallitukselle tontin varaamista. Kaupunkiympäristölautakunta on 
asian käsittelyn yhteydessä hyväksynyt yksimielisesti vastaehdotuksen, 
jonka mukaan lautakunta päättää hyväksyä varauksen sillä tarkennuk-
sella, että rakennuksen tulee täyttää A-energiatehokkuusluokalle asete-
tut vaatimukset siten, että E-luku alittaa tason 75kWhE/(m2vuosi). Tätä 
koskeva ehto on lisätty yleisiin varausehtoihin 29.5.2020 (liite 4). 

Tontin myöhempi luovuttaminen ja maanvuokrasopimuksen muuttaminen

Tontti 25821/4 on tarkoitus luovuttaa hakijalle myöhemmin kaupungin-
hallituksen 1.4.2019, 220 § päättämien asuntotontien luovutusta kos-
kevien linjausten mukaisesti vuokraamalla siten, että siihen sisältyy os-
to-oikeus.

Tonttiin 25821/2 kohdistuva maanvuokrasopimus nro 18163 muutetaan 
siten että, vuokraus kohdistuu jatkossa tonttijaon mukaiseen tonttiin 
25821/5. Muutoksen yhteydessä vuokralaisen käytössä ollut rakennu-
soikeus pienenee vanhaan liikerakennukseen kohdistuneen rakennu-
soikeuden siirtyessä tontille 25821/4.

Täydennysrakentamiskorvaus

Kaupunki tulee suorittamaan asemakaavan muutoksen toteuttamisen 
johdosta täydennysrakentamiskorvausta tontin 25821/2 vuokralaiselle 
Asunto-Oy. Sato N:o 1:lle. Korvaus maksetaan tontin 25821/2 maan-
vuokrasopimuksen muuttamisen yhteydessä. Päätös perustuu täyden-
nysrakentamiskorvauksen ja korvauskustannusten osalta voimassa 
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oleviin kaupunginvaltuuston 8.6.2005, 141 § ja 29.4.2009, 94 § päät-
tämiin periaatteisiin sekä kiinteistölautakunnan 9.3.2017, 110 § päät-
tämiin soveltamisohjeisiin.

Toimivalta

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausalue tontti 25821_4
2 Sijaintikartta
3 Erityiset varausehdot
4 Yleiset_varausehdot_29052020
5 Toimintaohje
6 Ote voimassa olevasta asemakaavasta

Oheismateriaali

1 Tontinvaraushakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Vuokralainen Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
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Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.05.2020 § 318

HEL 2018-007094 T 10 01 01 00

Mäkelänkatu 95

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Raken-
nusliike Lapti Oy:lle (Y-tunnus 0788291-5) varataan Käpylästä tontti 
vapaarahoitteisia sääntelemättömiä ilman Hitas-ehtoja toteutettavien 
omistusasuntojen suunnittelua varten seuraavasti:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen ja sisältää asuntotontin (AK/s) 
25821/4 (pinta-ala 2 463 m2, rakennusoikeus 2 320 k-m2), sijainti-
kartta liite 2.

 Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.

 Varauksessa noudatetaan liitteen 3 mukaisia erityisiä varausehtoja 
ja liitteen 4 mukaisia yleisiä varausehtoja sekä liitteen 5 mukaista 
ohjetta "kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadet-
tavat puut (25.8.2018)".

Lautakunta päätti hyväksyä varauksen sillä tarkennuksella, että raken-
nuksen tulee täyttää A-energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset 
siten, että E-luku alittaa tason 75kWhE/(m2vuosi).

Käsittely

26.05.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta päätti hyväksyä varauksen sillä tarken-
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nuksella, että rakennuksen tulee täyttää A-energiatehokkuusluokalle 
asetetut vaatimukset siten, että E-luku alittaa tason 75kWhE/(m2vuosi).

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pirjo-Liina Koivusaari, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 38800

pirjo-liina.koivusaari(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2020 89 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/12
10.08.2020

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

§ 417
Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2021–2023

HEL 2020-007386 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av An-
na Vuorjoki.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Begäran om utlåtande 29.5.2020
2 Bilagor till begäran om utlåtande 29.5.2020
3 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 17.6.2020

Muutoksenhaku

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen ger följande utlåtande till Kårkulla samkommun om 
samkommunens ekonomiplan 2021–2023:

Kårkulla samkommun producerar största delen av de svenska tjänster-
na avsedda för klienterna inom Helsingfors stads social- och hälso-
vårdssektors omsorger om personer med utvecklingsstörning. Kårkul-
las boendeservice omfattar ca 40 helsingforsare, den kortvariga vården 
ca 14 och den dagtida verksamheten 38. Institutionsboendet omfattar 
nio klienter.

Helsingfors stadsstyrelse gav 2.3.2020 (§ 149) utlåtande till Kårkulla 
samkommun om beredningen av samkommunens verksamhet och 
ekonomi för år 2021. I utlåtandet betonades ett aktivt växelverkande 
samarbete för att utveckla servicen. Tillgången till service har varit för-
knippad med omfattande utmaningar. Åtgärder är nödvändiga särskilt 
inom sysselsättningen för personer med utvecklingsstörning på den fria 
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arbetsmarknaden, inom autismkompetensen och inom utvecklingen av 
innehållet i tjänsterna för barn och övriga nuvarande tjänster. Det är 
nödvändigt att förnya remissförfarandena inom rådgivningstjänsterna 
och göra dessa smidigare i samråd med stadens poliklinik för personer 
med utvecklingsstörning. Dessutom finns det utvecklingsbehov i syn-
nerhet i rapporteringen, hanteringen av klientuppgifter och registrering-
en av dessa i realtid.

Ett informationsmöte för samkommunens medlemskommuner i Nyland 
ordnades 25.3.2020, och Helsingfors representerades där av chefen 
för köpta tjänster inom handikapptjänsterna. Vid mötet behandlades 
samkommunens budget och ändringar i verksamheten. Där lyftes fram 
att det är nödvändigt att utveckla servicen, produktiviteten och kundori-
enteringen. Kommunerna har upplevt att trögheten i samkommunens 
organisation belastar kostnadsstrukturen. Medlemskommunerna har ef-
fektiviserat sin verksamhet och förbättrat sin produktivitet, och de utgår 
från att samkommunen gör detsamma utan merkostnader för kommu-
nerna. Dessutom har coronaläget betydande konsekvenser för kom-
munernas ekonomi.

Samkommunens styrelse fattade 28.5.2020 beslut om prisförhöjningar 
på i genomsnitt 1,6 procent. Helsingfors stad godkänner inte att priser-
na höjs. Samkommunens ekonomi visade ett överskott på 1,7 miljoner 
euro år 2019. År 2020 har målet varit att minska överskottet.

Föredragandens motiveringar

Kårkulla samkommun begär bl.a. Helsingfors stadsstyrelses utlåtande 
senast 4.9.2020 om sin ekonomiplan 2021–2023 (bilagorna 1 och 2).

Beslutsförslaget baserar sig på ett utlåtande från social- och hälso-
vårdssektorn.

Ärendet har beretts i samråd med stadskansliets ekonomi- och plane-
ringsavdelning.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Begäran om utlåtande 29.5.2020
2 Bilagor till begäran om utlåtande 29.5.2020
3 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 17.6.2020
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Kårkulla samkommun Förslagstext

Förbud mot sökande av ändring, beredning 
eller verkställighet

För kännedom

Social- och hälsovårdssektorn
Stadskansliet
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§ 417
Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän talous-
suunnitelmasta vuosiksi 2021-2023

HEL 2020-007386 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 29.5.2020
2 Lausuntopyynnön 29.5.2020 liitteet
3 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 17.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa seuraavan lausunnon Kårkulla samkommunille 
sen taloussuunnitelmasta vuosiksi 2021-2023: 

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveystoimialan kehitysvammahuollon asiakkaille järjeste-
tyistä ruotsinkielisistä palveluista. Kårkullan asumispalveluissa on noin 
40 helsinkiläistä, lyhytaikaisen hoidon piirissä noin 14 henkilöä ja päi-
väaikaisessa toiminnassa 38 henkilöä. Laitosasumisessa on yhdeksän 
asiakasta.  

Helsingin kaupunginhallitus on 2.3.2020 § 149 antanut lausunnon Kår-
kullan kuntayhtymän vuoden 2021 toiminnan ja talouden valmistelusta. 
Lausunnossa painotettiin aktiivista vuorovaikutteista palvelujen kehit-
tämisen yhteistyötä. Palvelujen saatavuudessa on ollut merkittäviä 
haasteita. Toimenpiteitä tarvitaan erityisesti kehitysvammaisten työllis-
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tymisessä avoimille työmarkkinoille, autismiosaamisessa sekä lasten 
palvelujen ja muidenkin nykyisten palvelujen sisällön kehittämisessä. 
Neuvolapalvelujen lähetekäytäntöjä on tarpeen uudistaa ja sujuvoittaa 
yhteistyössä kaupungin kehitysvammapoliklinikan kanssa. Lisäksi ke-
hittämistarpeita on erityisesti raportoinnissa, asiakastietojen käsittelys-
sä ja reaaliaikaisessa kirjaamisessa.  

Kuntayhtymän Uudenmaan jäsenkunnille järjestettiin 25.3.2020 tiedo-
tus- ja keskustelutilaisuus, jossa Helsinkiä edusti vammaispalvelujen 
ostopalvelupäällikkö. Tilaisuudessa käsiteltiin kuntayhtymän talousar-
viota ja toiminnan muutoksia. Esillä oli, että palvelujen kehittäminen, 
tuottavuuden ja asiakaslähtöisyyden lisääminen on välttämätöntä. 
Kunnissa on koettu, että kuntayhtymän organisaation jäykkyys kuormit-
taa kustannusrakennetta. Jäsenkunnat ovat tehostaneet toimintaansa 
ja parantaneet tuottavuuttaan ja edellyttävät samaa kuntayhtymältä il-
man kunnille koituvia lisäkustannuksia. Lisäksi koronatilanteen vaiku-
tukset kuntien talouteen ovat merkittävät.  

Kuntayhtymän hallituksen 28.5.2020 päättämät hinnankorotukset ovat 
keskimäärin 1,6 prosenttia. Helsingin kaupunki ei hyväksy hintojen nos-
tamista. Kuntayhtymän talous oli 1,7 milj. euroa ylijäämäinen vuonna 
2019. Vuonna 2020 tavoitteena on ollut ylijäämän vähentäminen.

Esittelijän perustelut

Kårkulla samkommun pyytää 4.9.2020 mennessä mm. Helsingin kau-
punginhallituksen lausuntoa liitteenä olevasta vuosien 2021-2023 ta-
loussuunnitelmastaan (liitteet 1 ja 2).  

Päätösehdotus perustuu sosiaali- ja terveystoimialalla valmisteltuun 
lausuntoon. 

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnit-
teluosaston kanssa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 29.5.2020
2 Lausuntopyynnön 29.5.2020 liitteet
3 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 17.6.2020

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kårkulla samkommun Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginkanslia
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§ 418
Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi palvelussuhdeasuntojen 
vaihtamisesta

HEL 2019-010193 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
25.9.2019 hyväksymän toivomusponnen (Petra Malin) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Tiivistelmä

Palvelussuhdeasuntojen vaihto on vuoden 2020 alusta tapahtuneen 
palvelussuhdeasuntojen toimialasidonnaisuuden poistamisen vuoksi 
sujuvampaa kuin ennen, koska asuntoja voi hakea ja vaihtaa keskite-
tysti kaupunkitasoisesti, kun ennen asuntoa pystyi vaihtamaan vain kul-
lekin toimialalle osoitettujen asuntojen piirissä. 

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 25.9.2019 valtuutettu Martina Harms-Aallon  aloitetta 
palvelussuhdeasuntojen lisäämiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi val-
tuutettu Petra Malinin ehdottaman seuraavan toivomusponnen:

 "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet työ-
suhdeasunnon vaihtamiseen sopivampaan nykyistä sujuvammin."
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Toivomusponnen johdosta on selvitetty tämän hetkisiä käytäntöjä pal-
velussuhdeasuntojen vaihdoissa. Vaihtoja tehdään erittäin harvoin. 
Yleensä vaihtoja on voitu tehdä vain erittäin perustelluista syistä elä-
mäntilanteen olennaisesti muututtua (esim. perheen koko tai työskente-
lypaikka muuttunut), koska vaihdoista aiheutuu kaupungille pelkästään 
kuluja. 

Yhdenvertaisuuden vuoksi käytännöt on yhdenmukaistettu Helsingin 
kaupungin asunnot Hekan ja kaupunkiympäristön toimialan Asunto-
vuokrausyksikön kesken siten, että asunnon vaihto on elämäntilanteen 
tai työskentelypaikan muututtua mahdollista vuokrasuhteen kestettyä 
vuoden, jonka aikana ei ole syntynyt vuokravelkaa tai ilmennyt häiriöitä.

Valtuutettu Martina Harms-Aallon valtuustoaloitteen käsittelyn yhtey-
dessä päätettiin purkaa palvelussuhdeasuntojen toimialasidonnaisuus. 
Muutos lisää huomattavasti joustavuutta myös palvelussuhdeasuntojen 
vaihtojen suhteen vuokra-asuntovalikoiman lisäännyttyä.

Asuntoa vaihtaessakin noudatetaan kuitenkin edelleen asukkaiden 
priorisointiperiaatteita siten, että asuntoja tarjotaan ensisijaisesti kriitti-
simmillä työvoimapula-aloilla työskenteleville ja ensisijalla on aina sel-
lainen hakija, jolla ei vielä ole asuntoa. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
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§ 419
Valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponsi selvittää mahdollisuutta 
parantaa tilahankkeiden prosessien etenemistä kaupunkikonsernis-
sa

HEL 2019-009101 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
28.8.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jutta Peura, ts. hankepäällikkö, puhelin: 310 27866

jutta.peura(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 28.8.2019 Botby grundskolan perusparannuksen kau-
punginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: ”Selvite-
tään mahdollisuudet parantaa prosessien etenemistä kaupunkikonser-
nissa.” (Mika Ebeling).

Kaupunkiympäristön toimialalla on päävastuu tilahankkeiden prosessin 
parantamisesta. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankesuunnitel-
mista, tarvittavien tutkimusten ja suunnitelmien tekemisestä, kustannu-
sarvioista ja niihin sisältyvistä varauksista. Kaupunkiympäristön toimia-
la ja käyttäjätoimialat valmistelevat hankkeet aktiivisessa yhteistyössä. 
Toiminnallisen sisällön kehittämisessä yhteistyö jatkuu hankesuunnitte-
lun jälkeen myös toteutussuunnitteluvaiheessa.

Nykyinen tilahankkeiden päätöksentekomenettely perustuu kaupungin-
hallituksen 14.12.2015 hyväksymiin tilahankkeiden käsittelyohjeisiin, 
joiden mukaan hankkeesta tehdään hankesuunnitteluvaiheen kustan-
nusarvion perusteella enimmäishintapäätös. Kiinteähintaiseen kokonai-
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surakkaan perustuva päätöksentekomenettely ei ohjaa perusparan-
nushankkeita parhaalla mahdollisella tavalla. Nykyinen päätöksente-
komenettely ei myöskään tue kaikkia toteutusmuotoja. Jotta hankkeet 
voisivat edetä kaupunkikonsernissa sujuvasti, päätöksentekoprosessia 
tulee kehittää toteutusmuotovapaammaksi.

Kaupunkiympäristön toimiala on tehnyt selvityksen vuosina 2017-2019 
urakkakilpailutuksessa olleista tai toteutuneista joko kiinteähintaisella 
tai jaetulla urakkamuodolla toteutetuista yli miljoonan euron (alv. 0 %) 
perusparannushankkeista, joihin myös Botby grundskolanin peruspa-
rannushanke sisältyy. Tällaisia keskimäärin noin 15 miljoonan euron 
(alv. 0 %) hankkeita oli tarkastelujaksolla yhteensä 27 kappaletta. Näis-
tä hankesuunnitelman indeksikorjattu enimmäishinta ylittyi yhdessä 
kolmasosassa eli kahdeksassa (8) hankkeessa. Vastaavasti kahdessa 
kolmasosassa eli 19 perusparannushankkeessa kustannukset alittivat 
hankesuunnitelman indeksikorjatun enimmäishinnan. Em. perusparan-
nushankkeiden kustannusmuutosten kokonaisvaikutus tarkastelujaksol-
la oli 7 miljoonaa euroa vähemmän verrattuna hankesuunnitelmien in-
deksikorjattuihin enimmäishintoihin.

Kaupunkiympäristön toimialalla on meneillään kehittämistoimia, jotka 
tähtäävät prosessin parantamiseen sekä hankkeiden kustannushallin-
nan ja laadun parantamiseen. Toimet pohjautuvat kaupunkistrategiaan 
sekä valmisteilla olevan toimitilastrategian linjauksiin. Tärkeimpiä toi-
menpiteitä ovat kevään ja kesän 2020 aikana laadittava palvelutilapro-
sessin kehittämissuunnitelma, tilahankkeiden käsittelyohjeen uusimi-
nen ja siihen liittyvä sisäisen vuokramallin uudistaminen. Näitä toimen-
piteitä valmistellaan kaupunkiyhteisesti kaikkien toimialojen kesken.

Toivomusponnen johdosta on saatu lausunto kaupunkiympäristölauta-
kunnalta. Asiasta on saatu lausunnot myös kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jutta Peura, ts. hankepäällikkö, puhelin: 310 27866

jutta.peura(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Ponnen ehdottaja

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.06.2020 § 398

HEL 2019-009101 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

22.06.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jutta Peura, ts. hankepäällikkö, puhelin: 310 27866

jutta.peura(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.05.2020 
§ 63

HEL 2019-009101 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet-
palvelukokokonaisuus on käyttänyt vuosina 2017 - 2019 talonrakenta-
misen uudis- ja perusparannushankkeisiin investointirahaa arvonlisäve-
rottomana yhteensä 667 miljoonaa euroa eli keskimäärin noin 220 mil-
joonaa euroa vuodessa. Perusparannusten osuus tästä on ollut  403 
miljoonaa euroa eli noin 60 %. Vuosina 2017 - 2019 rakennukset ja 
yleiset alueet-palvelukokokonaisuudella oli investointi-, osake- ja vuo-
kahankkeita tarkastelu-, valmistelu-, hanke- ja toteutusvaiheissa yh-
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teensä meneillään yli 700 kpl. Pääosa on osakorjauksia ja pienempiä 
peruskorjaushankkeita, joita on koko kappalemäärästä noin puolet. 

Perusparannus on peruskorjausta laajempi käsite, jolla tarkoitetaan 
kiinteistön laatutason muuttamista olennaisesti alkuperäistä tasoa pa-
remmaksi. Laajoihin perusparannushankkeisiin sisältyy usein myös 
osittainen laajennushanke. Nykyinen tilahankkeiden päätöksentekome-
nettely perustuu kaupunginhallituksen 14.12.2015 hyväksymiin tila-
hankkeiden käsittelyohjeisiin, joiden mukaan hankkeesta tehdään han-
kesuunnitteluvaiheen kustannusarvion perusteella enimmäishintapää-
tös. Kiinteähintaiseen kokonaisurakkaan perustuva päätöksentekome-
nettely ei ohjaa perusparannushankkeita parhaalla mahdollisella taval-
la. Ongelmana on myös, että nykyinen päätöksentekomenettely ei tue 
kaikkia toteutusmuotoja. Jotta hankkeet voisivat edetä kaupunkikon-
sernissa sujuvasti, päätöksentekoaprosessia tulee kehittää toteutus-
muotovapaammaksi.

Kaupunkiympäristön toimiala on tehnyt selvityksen vuosina 
2017 - 2019 urakkakilpailutuksessa olleista tai toteutuneista joko kiin-
teähintaisella tai jaetulla urakkamuodolla toteutetuista yli miljoonan eu-
ron (alv. 0 %) perusparannushankkeista, joihin myös Botby grundsko-
lanin pe rusparannushanke sisältyy. Tällaisia keskimäärin noin 15 mil-
joonan euron (alv. 0 %) hankkeita oli tarkastelujaksolla yhteensä 27 kpl. 
Näistä hankesuunnitelman indeksikorjattu enimmäishinta ylittyi yhdes-
sä kolmasosassa eli kahdeksassa hankkeessa. Vastaavasti kahdessa 
kolmasosassa eli 19 perusparannushankkeessa kustannukset alittivat 
hankesuunnitelman indeksikorjatun enimmäishinnan. Verrattuna han-
kesuunnitelman indeksikorjattuun enimmäishintaan em. perusparan-
nushankkeiden kustannusmuutosten kokonaisvaikutus tarkastelujaksol-
la oli investointitalouteen yhteensä 7 miljoonan euron alitus.

Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus on analysoinut kus-
tannusnousun syitä ja keinoja kustannusten hallintaan. Merkittävimpiä 
syitä kustannusten nousuun ovat talonrakennushankkeiden laatu- ja 
vaatimustason nousu, prosesseihin ja projektihenkilöstön rekrytointiin 
liittyvät ongelmat, rakennus-ja talotekniset yllätykset työmaan aikana, 
koska riittävien avausten ja tutkimusten tekeminen rakennuksen käytön 
aikana on hankalaa, sekä viestinnälliset ongelmat, jotka erityisesti si-
säilmaongelmissa eskaloituessaan voivat johtaa epätarkoituksenmu-
kaisiin toimenpiteisiin.

Laatu- ja vaatimustason nousuun vaikuttavista tekijöistä voidaan maini-
ta esimerkkeinä talotekniikan ja rakennusautomaation vaatimusten ja 
määräysten kiristyminen, rakennussuojeluun liittyvät käyttötarkoituksen 
rajaukset, kaupungin energiatalous- ja hiilineutraaliustavoitteet, kau-
punkikuvalliset erityistekijät, joustavan oppimisympäristön ja yhteiskäy-
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tön vaatimukset, turvallisuusohjeet sekä työmaajärjestelyitä koskevat 
vaatimukset, joissa kaikissa tavoitteena on rakentamisen laadun paran-
taminen.

Palvelutiloihin liittyvien prosessien kehittämistarve ei kohdistu vain 
enimmäishintamenettelyyn, vaan laajemmin myös tilahankkeiden oh-
jaukseen, prosesseihin sekä resursointiin. Tilahankkeet ovat erillisiä 
projekteja, mutta hankkeiden suuren määrän vuoksi myös niiden koor-
dinoinnin ja niitä tukevan muun toiminnan tulee olla sujuvaa ja enna-
koivaa, jotta tilahankkeiden eteneminen kaupunkikonsernissa olisi 
mahdollisimman sujuvaa.

Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuudella on meneillään 
kehittämistoimia, jotka tähtäävät prosessin parantamiseen sekä hank-
keiden kustannushallinnan ja laadun parantamiseen. Toimet pohjautu-
vat kaupunkistrategiaan sekä valmisteilla olevan toimitilastrategian lin-
jauksiin. Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat kevään ja kesän 2020 aikana 
laadittava palvelutilaprosessin kehittämissuunnitelma, tilahankkeiden 
käsittelyohjeen uusiminen ja siihen liittyvä sisäisen vuokramallin uudis-
taminen. Lisäksi kehittämistoimenpiteisiin sisältyvät palveluverkko-
suunnittelun digitalisointi, meneillään olevat kaupunkiympäristön toimia-
lan ydinprosessien määrittely sekä yhteistyöasiakirjojen laatiminen yh-
dessä käyttäjätoimialojen kanssa asiakaskokemuksen parantamiseksi. 
Tavoitteena on selkeämpi kaupungin yhteisten tavoitteiden asettami-
nen, toimivammat tiedonhallinta ja tätä tukeva ICT, selkeämpi toimin-
tamalli ja vastuutus palvelutilahankeprosessissa.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Päivi Etelämäki, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.03.2020 § 65

HEL 2019-009101 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Mika Ebe-
lingin toivomusponnesta mahdollisuuksista selvittää prosessien etene-
misen parantamista kaupunkikonsernissa:
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Kaupunkiympäristön toimialalla on päävastuu tilahankkeiden prosessin 
parantamisesta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala osallistuu vuok-
ranmaksajan ominaisuudessa prosessin kehittämiseen. 

Lautakunta pitää tärkeänä, että kasvatus- ja koulutuslautakunta myös 
jatkossa lausuu hankesuunnitelmista, sillä rakennuskustannuksilla on 
suora vaikutus tiloista maksettavaan vuokraan.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa tilahankkeiden kus-
tannuslaskennan ja-seurannan tarkkuutta ja toivoo kustannusten sel-
keämpää avaamista kaikissa hankesuunnitelmissa. Kaupunkiympäris-
tön toimialan tulee hankesuunnitelmissa esittää myös väistötilojen kus-
tannukset nykyistä selkeämmin, jotta tilaratkaisujen kokonaiskustan-
nukset ovat tiedossa hankesuunnitelmalausuntoa annettaessa.

Samalla lautakunta korostaa tilahankkeiden kustannusseurannan ja ai-
kataulujen pitävyyden tärkeyttä ja esittää, että tilahankkeiden suunnitte-
luun, toteutukseen, kuntotutkimuksiin  ja kustannuslaskentaan varataan 
riittävästi aikaa ja resursseja, jotta hankesuunnitelmiin saadaan riittävät 
tiedot sujuvan päätöksenteon tueksi. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.03.2020 § 47

HEL 2019-009101 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta suhtautuu myönteisesti toivomuspon-
teen parantaa prosessien etenemistä kaupunkikonsernissa. Botby 
grundskolan perusparannushankkeen enimmäishinnan määrittelyssä 
oli varauduttu tavanomaisiin peruskorjaushankkeessa esiintyviin muu-
tostöihin. Hankkeen suunnittelun lähtötiedoiksi oli laadittu kuntotutki-
mus ja haitta-ainekartoitus. Selvitykset oli tehty kiinteistön ollessa käy-
tössä, jolloin rakenneavausten tekeminen on vaikeaa. Urakan aikana 
oli ilmennyt suunniteltua laajempia muutostyötarpeita, joiden selvittä-
minen ennakkoon olisi vaatinut mittavia purkutöitä suunnitteluvaiheen 
ja koulun käytön aikana.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että hankkeiden riskien tun-
nistamista ja arviointia tulee kehittää ja systematisoida sekä tunnistettu-
jen riskien osalta pyrkiä arvottamaan. Riskiarviossa on edelleen haas-
teena tunnistamatta jäävät tuntemattomat kustannustekijät, joten ris-
kien arviointi tulee liittää osaksi suunnittelua koko prosessin ajan.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.03.2020 § 42

HEL 2019-009101 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle Mika Ebelingin toivomusponnesta, jossa pyydetään selvit-
tämään mahdollisuudet parantaa prosessien etenemistä kaupunkikon-
sernissa:

"Toivomusponsi liittyy Botby grundskolan perusparannuksen hanke-
suunnitelmaan, jonka kustannukset nousivat rakentamisen viivästymi-
sen ja purkuvaiheessa ilmenneiden, ennakoitua suurempien vaurioiden 
ja muutostyötarpeiden takia. Hankesuunnitteluvaiheessa tehdyt tutki-
mukset olivat puutteellisia, sillä rakennus oli käytössä, eikä riittäviä ra-
kenneavauksia ollut mahdollista tehdä. Muutokset lisäsivät kustannuk-
sia, aikataulupaineita sekä ilta- ja viikonlopputöitä.

Vastaavat ongelmat ovat tyypillisiä myös sosiaali- ja terveystoimialan 
peruskorjaushankkeissa. Käytössä olevissa tiloissa ei ole mahdollista 
tehdä riittävän laajoja rakenneavauksia, jotta kaikki vauriot ja muutos-
työtarpeet olisivat ennakoitavissa. Tämä aiheuttaa rakentamisen aikai-
sia muutoksia, lisäkustannuksia ja aikataulun venymistä.

Kaupunkiympäristö vastaa hankesuunnitelmista, tarvittavien tutkimus-
ten ja suunnitelmien tekemisestä, kustannusarvioista ja niihin sisältyvis-
tä varauksista. Korjausrakentamisessa varausten tulee olla riittävän 
suuria, jotta hankesuunnitelman jälkeen purku- ja rakennusaikana il-
menevät vauriot on mahdollista korjata. Rakennusten kunnosta ei ole 
riittävästi tietoa.
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Kustannusarvioissa tulee myös varautua ilta- ja viikonlopputöihin, jotta 
hankkeet pysyvät aikataulussa ja häiritsevät mahdollisimman vähän ra-
kennuksen muuta toimintaa. 

Moni sosiaali- ja terveystoimialan hanke on viivästynyt myös muista 
syistä, kuten tonttien puuttumisen, hitaan suunnittelun käynnistymisen 
tai päätöksenteon hitauden takia. 

Rakennushankkeiden sujuvan etenemisen kannalta on tärkeää, että 
rakennushankkeiden prosessia kehitetään sujuviksi kaikkien hankkee-
seen osallistuvien kaupunkikonsernin eri osapuolten kanssa."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 420
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 15.5.2020 § 45 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-006844 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 15.5.2020 § 45 
päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrit-
täjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********

Avustusta myönnetään 2000 euroa. Avustuksen myöntäminen perus-
tuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista 
valtionavustuksista kunnille (199/2020). 

Tällä päätöksellä Helsingin kaupungin ja avustuksensaajan välille syn-
tyy valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, 
johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 

Avustuksen kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 140 01, 
projektinumero 1801058 kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet 
yritykset -yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
3 Elinkeinojohtaja 15.05.2020 §45

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 23.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 15.5.2020 § 45 hylännyt hakemuk-
sen. Hakemus on hylätty, koska yksinyrittäjän yritystoimintaa ei ole ar-
voitu kannattavaksi COVID-19 epidemian jälkeen.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 15.5.2020 
§ 45.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 15.5.2020. 
Oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 19.5.2020. Oikai-
suvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut sää-
detyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen tekijää on 26.6.2020 pyy-
detty toimittamaan lisäselvitystä vaatimuksensa perusteista 10.7.2020 
mennessä. Oikaisuvaatimuksen tekijä on toimittanut pyydetyt lisäselvi-
tykset annetussa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

********** vaatii päätöstä oikaistavaksi siten, että yksinyrittäjälle myön-
netään avustusta COVID-19 epidemian aiheuttaman tilapäisesti hei-
kentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.

********** tuo oikaisuvaatimuksessa esille selvityksen tilausten peruun-
tumisesta COVID-19-epidemian seurauksena sekä arvion tulevasta lii-
ketoiminnan tuloksesta.

Oikaisuvaatimuksen tekijältä on pyydetty lisäselvitystä tilikauden 2019 
tuloksesta. Lisäselvityksessä tuodaan esille, että vuoden 2019 tilikau-
den tappion syynä on yrittäjälle maksettu palkka, sekä liiketoimintakon-
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septin muuttaminen. Muutos on vienyt resursseja sekä siitä on seuran-
nut kuluja. Lisäksi tilikaudella on tehty poistoja.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Valtioneuvosto on 9.4.2020 voimaan tulleella asetuksella säätänyt yk-
sinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille 
(199/2020). Asetuksen 5 §:n mukaan valtionavustusta saa käyttää yk-
sinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen edellyttäen, että

1) kunta tekee avustusta koskevan sopimuksen valtionavustuslain 7 
§:n 3 kohdan mukaisesti avustuksen vastaanottavan yksinyrittäjän 
kanssa;

2) yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet 
COVID-19 -epidemian takia 16 maaliskuuta 2020 jälkeen;

3) yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoi-
mintaan; ja

4) yksinyrittäjän saama avustus on Euroopan unionin toiminnasta teh-
dyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen 
tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukainen.

Asetuksen (199/2020) 7 §:n mukaan valtionapuviranomaisena toimii 
työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen 
mukaan lähtökohtana kannattavalle liiketoiminnalle on, että vuoden 
2019 tilinpäätöksestä tai annetusta veroilmoituksesta ilmenee, että tili-
kauden tulos on ollut positiivinen. Jos tulos on ollut negatiivinen sen ta-
kia, että yrityksellä on normaaleja suuremmat poistot tai on maksettu it-
selle palkkaa, tuloksen tulkitaan olevan positiivinen. Kannattavan toi-
minnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys 
poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojoh-
tajan päätöksellä 15.5.2020 § 45, koska yksinyrittäjän yritystoimintaa ei 
arvoitu kannattavaksi COVID-19 epidemian jälkeen. Yksinyrittäjällä ei 
näin ollen arvioitu olevan asetuksen (199/2020) 5 §:n 1 momentin 3- 
kohdan mukaisia edellytyksiä kannattavaan liiketoimintaan.

Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että vuoden 2019 tilikauden tulokseen 
on vaikuttanut itselle nostettu palkka sekä tehdyt poistot. Lisäksi tili-
kaudella on toteutettu liiketoimintakonseptin muutos, josta on aiheutu-
nut kustannuksia. Yksinyrittäjä on näin ollen esittänyt hyväksyttävän 
selvityksen vuoden 2019 tilikauden tuloksesta ja hänellä katsotaan ole-
van asetuksen (199/2020) 5 §:n 1 momentin 3- kohdan tarkoittamalla 
tavalla edellytyksen kannattavaan liiketoimintaan. 
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Oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella oikaisuvaatimuksen tekijän 
katsotaan täyttävän tuen myöntämisen ehdot.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elin-
keinojohtajan päätöksestä 15.5.2020 § 45 tehdyn oikaisuvaatimuksen 
ja myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttami-
seen oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Ehdot

Kunnan myöntäessä tämän avustuksen, syntyy avustuksensaajan ja 
kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen 
sopimus, johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 
Avustuksensaaja on hakemuksen toimittaessaan hyväksynyt seuraavat 
ehdot:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttami-
seen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää 
ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon 
tai henkilön käytettäväksi.

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähä-
merkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 
1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki). 

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai il-
meisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa 
kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin. 

Avustuksensaaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntä-
neelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei 
ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Mikäli avustus maksetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, avustuk-
sensaaja sitoutuu palauttamaan jo maksetut avustukset, jos päätös 
muutoksenhaun johdosta muuttuu ja/tai elleivät avustuksen edellytyk-
set täyty.

Valtiontukiarviointi

Myönnettyyn avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Ko-
mission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksi-
seen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) pe-
rusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2020 109 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/15
10.08.2020

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

enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoavil-
le yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuo-
den ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aika-
na. 

Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, minis-
teriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, 
maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä 
tätä määrää. Avustuksen saaja on avustushakemuksessa ilmoittanut 
kunnalle kaikkien saamiensa de minimis -tukien määrät ja myöntöajan-
kohdat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
3 Elinkeinojohtaja 15.05.2020 §45

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 421
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 12.5.2020 § 38 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-006767 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 12.5.2020 § 38 
päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrit-
täjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********

Avustusta myönnetään 2000 euroa. Avustuksen myöntäminen perus-
tuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista 
valtionavustuksista kunnille (199/2020). 

Tällä päätöksellä Helsingin kaupungin ja avustuksensaajan välille syn-
tyy valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, 
johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 

Avustuksen kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 140 01, 
projektinumero 1801058 kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet 
yritykset -yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
3 Elinkeinojohtaja 12.5.2020 § 38

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 23.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 12.5.2020 § 38 hylännyt hakemuk-
sen. Hakemus on hylätty, koska yrityksen liikevaihto on ollut ennen 
COVID-19 -epidemiaa niin matala, ettei yrittäjän toiminnan heikentymi-
sen voitu katsoa aiheutuneen epidemiasta.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 12.5.2020 
§ 38.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 13.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 16.5.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen tekijää on 26.6.2020 
pyydetty toimittamaan lisäselvitystä vaatimuksensa perusteista 
10.7.2020 mennessä. Oikaisuvaatimuksen tekijä on toimittanut pyyde-
tyt lisäselvitykset annetussa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

********** vaatii päätöstä oikaistavaksi siten, että yksinyrittäjälle myön-
netään avustusta COVID-19 epidemian aiheuttaman tilapäisesti hei-
kentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.

********** tuo oikaisuvaatimuksessa esille, että hänen liiketoimintansa 
on ollut sivutoimista lokakuun 2019 loppuun asti. Päätoiminen liiketoi-
minta alkoi 1.11.2019. Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että yritystoi-
minta oli ollut päätoimista alle 6 kuukautta, kun Suomessa julistettiin 
poikkeustila. Jatkuessaan samankaltaisena kuin ennen COVID-19 –
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epidemian vaikutuksia asiakasvirtaan, liikevaihto olisi kuukausittaiseen 
liikevaihdon keskivertoon perustuen vuoden aikana yltänyt vähintään 
39 000 euroon. Samaan aikaan kiinteät kulut ovat pysyneet merkittävil-
tä osin samana. Oikaisuvaatimuksen tueksi esitetään selvitys liikevaih-
don kehityksestä ajalta 11/2019 – 5/2020.

Oikaisuvaatimuksen tekijältä on pyydetty lisäselvitystä vuoden 2019 ti-
likauden tuloksesta. Lisäselvityksessä oikaisuvaatimuksen tekijä esit-
tää, että tappiollinen tulos viime tilikaudelta on syntynyt loppuvuoteen 
ajoittuneen päätoimisen liiketoiminnan käynnistämisen ja sen vuoksi 
otetun lainan vuoksi.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelu

Valtioneuvosto on 9.4.2020 voimaan tulleella asetuksella säätänyt yk-
sinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille 
(199/2020). Asetuksen 5 §:n mukaan valtionavustusta saa käyttää yk-
sinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen edellyttäen, että

1) kunta tekee avustusta koskevan sopimuksen valtionavustuslain 7 
§:n 3 kohdan mukaisesti avustuksen vastaanottavan yksinyrittäjän 
kanssa;

2) yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet 
COVID-19 -epidemian takia 16 maaliskuuta 2020 jälkeen;

3) yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoi-
mintaan; ja

4) yksinyrittäjän saama avustus on Euroopan unionin toiminnasta teh-
dyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen 
tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukainen.

Asetuksen (199/2020) 7 §:n mukaan valtionapuviranomaisena toimii 
työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen 
mukaan taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen 
myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 
prosenttia. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpi-
don tai tiliotteiden perusteella. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön oh-
jeistuksen mukaan lähtökohtana kannattavalle liiketoiminnalle on, että 
vuoden 2019 tilinpäätöksestä tai annetusta veroilmoituksesta ilmenee, 
että tilikauden tulos on ollut positiivinen. Kannattavan toiminnan ar-
vioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeukselli-
sesta tilanteesta vuonna 2019.

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojoh-
tajan päätöksellä 12.5.2020 § 38, koska yrityksen liikevaihto on ollut 
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ennen COVID-19 -epidemiaa niin matala, ettei yrittäjän toiminnan hei-
kentymisen voitu katsoa aiheutuneen epidemiasta. Oikaisuvaatimuk-
sessa hakija on esittänyt, että vuoden 2019 tilikauden tappion syynä on 
vasta marraskuussa 2019 alkanut päätoiminen yrittäjyys ja sitä varten 
otettu laina. Yksinyrittäjä on näin ollen esittänyt hyväksyttävän selvityk-
sen tilikauden 2019 tuloksesta ja hänellä katsotaan olevan asetuksen 
(199/2020) 5 §:n 1 momentin 3- kohdan tarkoittamalla tavalla edellytyk-
sen kannattavaan liiketoimintaan. Oikaisuvaatimuksessa esitetyn selvi-
tyksen perusteella arvioituna yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liike-
vaihto ovat lisäksi heikentyneet COVID-19 -epidemian takia 16. maalis-
kuuta 2020 jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa ja lisäselvityksessä esitetyn perusteella oikaisu-
vaatimuksen tekijän katsotaan täyttävän tuen myöntämisen ehdot.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elin-
keinojohtajan päätöksestä 12.5.2020 § 38 tehdyn oikaisuvaatimuksen 
ja myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttami-
seen oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Ehdot

Kunnan myöntäessä tämän avustuksen, syntyy avustuksensaajan ja 
kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen 
sopimus, johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 
Avustuksensaaja on hakemuksen toimittaessaan hyväksynyt seuraavat 
ehdot:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttami-
seen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää 
ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon 
tai henkilön käytettäväksi.

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähä-
merkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 
1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki). 

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai il-
meisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa 
kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin. 

Avustuksensaaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntä-
neelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei 
ole käytetty ehtojen vastaisesti.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2020 114 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/16
10.08.2020

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

Mikäli avustus maksetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, avustuk-
sensaaja sitoutuu palauttamaan jo maksetut avustukset, jos päätös 
muutoksenhaun johdosta muuttuu ja/tai elleivät avustuksen edellytyk-
set täyty.

Valtiontukiarviointi

Myönnettyyn avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Ko-
mission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksi-
seen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) pe-
rusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena 
enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoavil-
le yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuo-
den ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aika-
na. 

Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, minis-
teriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, 
maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä 
tätä määrää. Avustuksen saaja on avustushakemuksessa ilmoittanut 
kunnalle kaikkien saamiensa de minimis -tukien määrät ja myöntöajan-
kohdat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
3 Elinkeinojohtaja 12.5.2020 § 38

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 422
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 11.5.2020 § 36 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-006729 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 11.5.2020 § 36 
päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrit-
täjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********

Avustusta myönnetään 2000 euroa. Avustuksen myöntäminen perus-
tuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista 
valtionavustuksista kunnille (199/2020). 

Tällä päätöksellä Helsingin kaupungin ja avustuksensaajan välille syn-
tyy valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, 
johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 

Avustuksen kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 140 01, 
projektinumero 1801058 kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet 
yritykset -yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
4 Elinkeinojohtaja 11.05.2020 §36

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2020 116 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/17
10.08.2020

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 22.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 11.5.2020 § 36 hylännyt hakemuk-
sen. Hakemus on hylätty, koska yksinyrittäjää ei katsottu päätoimiseksi 
yrittäjäksi.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 11.5.2020 
§ 36.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 11.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 15.5.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

********** vaatii päätöstä oikaistavaksi siten, että hakijalle myönnetään 
avustusta COVID-19 epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen 
taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.

********** tuo oikaisuvaatimuksessa esille, että yrityksen vuositulot eivät 
ole vielä yltäneet 20 000 euroon, mutta hän työskentelee jatkuvasti yri-
tystoiminnan kasvattamisen eteen. Suunnitelmissa oli uusien palvelui-
den toteuttaminen, mutta pandemia on lykännyt niiden aloittamista. 
Toiminta oli kasvamassa, mutta tämän hetkinen tilanne on rajoittanut 
liiketoimintaa. Oikaisuvaatimuksen yhteydessä on toimitettu selvitys to-
teutuneesta laskutuksesta, suunnitelma toiminnan ylläpitämisestä ja 
kasvattamisesta sekä arvio tulevista kuluista.
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Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Valtioneuvosto on 9.4.2020 voimaan tulleella asetuksella säätänyt yk-
sinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille 
(199/2020). Asetuksen 7 §:n mukaan valtionapuviranomaisena toimii 
työ- ja elinkeinoministeriö.

Asetuksen (199/2020) 2 §:n mukaan yksinyrittäjällä tarkoitetaan toimin-
nan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, yksin ta-
loudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittä-
jää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän 
eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään 
vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaan tukea voidaan myön-
tää myös uusille yrittäjille. Jos päätoimisella yksinyrittäjällä ei ole vielä 
voimassa olevaa YEL-vakuutusta, tulee hänen kyetä osoittamaan 20 
000 euron vuotuinen yrittäjätulo tai laskutus. Jos yrittäjä on vasta aloit-
tanut toimintansa eikä ole vielä ottanut YEL-vakuutusta, yrittäjän pitää 
voida osoittaa, että liikevaihtoa kertyy 20 000 euroa vuodessa. Tämä 
osoitetaan toiminnan alun (vähintään yksi kuukausi) mukaiseen yrittäjä-
tuloon tai laskutukseen perustuen. Ellei liikevaihtoa ole vielä kertynyt 
tarvittavaa määrää, asiaa voidaan tapauskohtaisesti arvioida esitetyn 
näytön perusteella. 

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojoh-
tajan päätöksellä 11.5.2020 § 36, koska hakijaa ei katsottu asetuksen 
(199/2020) 2 §:n mukaiseksi päätoimiseksi yksinyrittäjäksi. Oikaisuvaa-
timuksen tekijän yritystoiminta on alkanut toukokuussa 2019. Hän ei ole 
esittänyt YEL-vakuutusnumeroa. Oikaisuvaatimuksessa esitetyn selvi-
tyksen perusteella yksinyrittäjän tulovirta olisi kuitenkin jatkuessaan 
samalla tasolla johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden 
ajanjakson aikana.

********** katsotaan oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella olevan 
asetuksen (199/2020) 2 §:n mukainen päätoiminen yksinyrittäjä ja li-
säksi hänen arvioidaan täyttävän tuen myöntämisen ehdot.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elin-
keinojohtajan päätöksestä 11.5.2020 § 36 tehdyn oikaisuvaatimuksen 
ja myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttami-
seen oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Ehdot

Kunnan myöntäessä tämän avustuksen, syntyy avustuksensaajan ja 
kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen 
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sopimus, johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 
Avustuksensaaja on hakemuksen toimittaessaan hyväksynyt seuraavat 
ehdot:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttami-
seen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää 
ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon 
tai henkilön käytettäväksi.

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähä-
merkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 
1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki). 

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai il-
meisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa 
kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin. 

Avustuksensaaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntä-
neelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei 
ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Mikäli avustus maksetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, avustuk-
sensaaja sitoutuu palauttamaan jo maksetut avustukset, jos päätös 
muutoksenhaun johdosta muuttuu ja/tai elleivät avustuksen edellytyk-
set täyty.

Valtiontukiarviointi

Myönnettyyn avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Ko-
mission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksi-
seen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) pe-
rusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena 
enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoavil-
le yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuo-
den ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aika-
na. 

Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, minis-
teriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, 
maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä 
tätä määrää. Avustuksen saaja on avustushakemuksessa ilmoittanut 
kunnalle kaikkien saamiensa de minimis -tukien määrät ja myöntöajan-
kohdat.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
4 Elinkeinojohtaja 11.05.2020 §36

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2020 120 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/18
10.08.2020

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

§ 423
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 12.5.2020 § 39 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-006623 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan päätöksestä 
12.5.2020 § 39 tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksi-
nyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********

Avustusta myönnetään 2000 euroa. Avustuksen myöntäminen perus-
tuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista 
valtionavustuksista kunnille (199/2020). 

Tällä päätöksellä Helsingin kaupungin ja avustuksensaajan välille syn-
tyy valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, 
johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 

Avustuksen kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 140 01, 
projektinumero 1801058 kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet 
yritykset -yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
5 Elinkeinojohtaja 12.05.2020 §39

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 22.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 12.5.2020 § 39 hylännyt hakemuk-
sen. Hakemus on hylätty, koska tukea on haettu yrittäjän henkilökoh-
taisiin menoihin, ei yritystoimintaan.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 12.5.2020 
§ 39.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 13.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 13.5.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen tekijää on 26.6.2020 
pyydetty toimittamaan lisäselvitystä vaatimuksensa perusteista 
10.7.2020 mennessä. Oikaisuvaatimuksen tekijä on toimittanut pyyde-
tyt lisäselvitykset annetussa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

********** vaatii päätöstä oikaistavaksi siten, että yksinyrittäjälle myön-
netään avustusta COVID-19 epidemian aiheuttaman tilapäisesti hei-
kentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.

Oikaisuvaatimuksessa tuodaan esille, että yksinyrittäjä on alkujaan 
ymmärtänyt tukikelpoiset kustannukset väärin ja hän esittää hakevansa 
tukea tuotekehittelyyn sekä markkinointiin. Lisäksi oikaisuvaatimuksen 
tekijä on toimittanut vaatimuksensa tueksi selvityksen COVID-19-
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epidemian vaikutuksesta yritystoiminnan taloudelliseen tilanteeseen 
16.3.2020 jälkeen, sekä todistuksen veroveloista.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Valtioneuvosto on 9.4.2020 voimaan tulleella asetuksella säätänyt yk-
sinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille 
(199/2020). Asetuksen 7 §:n mukaan valtionapuviranomaisena toimii 
työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen 
mukaan yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kerta-
korvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuk-
siin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja 
laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itsel-
leen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin 
kustannuksiin tukea voidaan käyttää.

********** on esittänyt oikaisuvaatimuksessa täsmennyksen kustannuk-
siin, joihin yksinyrittäjän toimintatukea haetaan. Työ- ja elinkeinominis-
teriön ohjeistuksen mukaisesti yksinyrittäjän toimintatukea voidaan 
myöntää oikaisuvaatimuksessa esitettyihin kustannuksiin.

Oikaisuvaatimuksessa ja lisäselvityksessä esitetyn perusteella oikaisu-
vaatimuksen tekijän katsotaan täyttävän tuen myöntämisen ehdot.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elin-
keinojohtajan päätöksestä 12.5.2020 § 39 tehdyn oikaisuvaatimuksen 
ja myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttami-
seen oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Ehdot

Kunnan myöntäessä tämän avustuksen, syntyy avustuksensaajan ja 
kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen 
sopimus, johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 
Avustuksensaaja on hakemuksen toimittaessaan hyväksynyt seuraavat 
ehdot:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttami-
seen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää 
ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon 
tai henkilön käytettäväksi.

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähä-
merkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 
1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki). 

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.
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Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai il-
meisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa 
kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin. 

Avustuksensaaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntä-
neelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei 
ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Mikäli avustus maksetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, avustuk-
sensaaja sitoutuu palauttamaan jo maksetut avustukset, jos päätös 
muutoksenhaun johdosta muuttuu ja/tai elleivät avustuksen edellytyk-
set täyty.

Valtiontukiarviointi

Myönnettyyn avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Ko-
mission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksi-
seen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) pe-
rusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena 
enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoavil-
le yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuo-
den ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aika-
na. 

Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, minis-
teriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, 
maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä 
tätä määrää. Avustuksen saaja on avustushakemuksessa ilmoittanut 
kunnalle kaikkien saamiensa de minimis -tukien määrät ja myöntöajan-
kohdat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
5 Elinkeinojohtaja 12.05.2020 §39

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 424
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 12.5.2020 § 38 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-006621 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 12.5.2020 § 38 
päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrit-
täjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********

Avustusta myönnetään 2000 euroa. Avustuksen myöntäminen perus-
tuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista 
valtionavustuksista kunnille (199/2020). 

Tällä päätöksellä Helsingin kaupungin ja avustuksensaajan välille syn-
tyy valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, 
johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 

Avustuksen kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 140 01, 
projektinumero 1801058 kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet 
yritykset -yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
3 Elinkeinojohtaja 12.5.2020 § 38

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 23.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 12.5.2020 § 38 hylännyt hakemuk-
sen. Hakemus on hylätty, koska yrityksen liikevaihto on ollut jo ennen 
COVID-19 epidemiaa niin matala, ettei yrittäjän toiminnan heikentymi-
sen voida katsoa aiheutuneen epidemiasta.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 12.5.2020 
§ 38.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 13.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 13.5.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

********** vaatii päätöstä oikaistavaksi siten, että yksinyrittäjälle myön-
netään avustusta COVID-19 epidemian aiheuttaman tilapäisesti hei-
kentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.

********** tuo oikaisuvaatimuksessa esille selvityksen liikevaihdosta en-
nen COVID-19 -epidemiaa ja tilausten peruuntumisesta COVID-19-
epidemian seurauksena.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Valtioneuvosto on 9.4.2020 voimaan tulleella asetuksella säätänyt yk-
sinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille 
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(199/2020). Asetuksen 5 §:n mukaan valtionavustusta saa käyttää yk-
sinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen edellyttäen, että

1) kunta tekee avustusta koskevan sopimuksen valtionavustuslain 7 
§:n 3 kohdan mukaisesti avustuksen vastaanottavan yksinyrittäjän 
kanssa; 

2) yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet 
COVID-19 -epidemian takia 16 maaliskuuta 2020 jälkeen; 

3) yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoi-
mintaan; ja 

4) yksinyrittäjän saama avustus on Euroopan unionin toiminnasta teh-
dyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen 
tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukainen. 

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojoh-
tajan päätöksellä 12.5.2020 § 38, koska yrityksen liikevaihto oli jo en-
nen COVID-19 epidemiaa niin matala, ettei yrittäjän toiminnan heiken-
tymisen voitu katsoa aiheutuneen epidemiasta. Hakemus on näin ollen 
hylätty, koska asetuksen (199/2020) 5 §:n 1 momentin 2-kohdan edel-
lytyksen ei katsottu täyttyvän.

Oikaisuvaatimuksessa ********** esittää selvitystä liikevaihdosta ennen 
COVID-19 –epidemiaa, sekä epidemiasta seuranneesta liikevaihdon 
muutoksesta ja myytyjen palvelujen peruuntumisesta. Oikaisuvaati-
muksessa esitetyn perusteella arvioituna yksinyrittäjän taloudellinen ti-
lanne ja liikevaihto ovat heikentyneet COVID-19 -epidemian takia 16. 
maaliskuuta 2020 jälkeen. Oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella 
oikaisuvaatimuksen tekijän katsotaan täyttävän tuen myöntämisen eh-
dot.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elin-
keinojohtajan päätöksestä 12.5.2020 § 38 tehdyn oikaisuvaatimuksen 
ja myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttami-
seen oikaisuvaatimuksen tekijälle. 

Ehdot

Kunnan myöntäessä tämän avustuksen, syntyy avustuksensaajan ja 
kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen 
sopimus, johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 
Avustuksensaaja on hakemuksen toimittaessaan hyväksynyt seuraavat 
ehdot:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttami-
seen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää 
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ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon 
tai henkilön käytettäväksi.

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähä-
merkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 
1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki). 

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai il-
meisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa 
kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin. 

Avustuksensaaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntä-
neelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei 
ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Mikäli avustus maksetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, avustuk-
sensaaja sitoutuu palauttamaan jo maksetut avustukset, jos päätös 
muutoksenhaun johdosta muuttuu ja/tai elleivät avustuksen edellytyk-
set täyty.

Valtiontukiarviointi

Myönnettyyn avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Ko-
mission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksi-
seen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) pe-
rusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena 
enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoavil-
le yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuo-
den ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aika-
na. 

Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, minis-
teriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, 
maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä 
tätä määrää. Avustuksen saaja on avustushakemuksessa ilmoittanut 
kunnalle kaikkien saamiensa de minimis -tukien määrät ja myöntöajan-
kohdat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi
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Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
3 Elinkeinojohtaja 12.5.2020 § 38

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 425
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 29.4.2020 § 25 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-006688 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä elinkeinojohtajan päätöksestä 
29.4.2020 § 25 tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimukses-
sa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Elinkeinojohtaja 29.04.2020 §25

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 21.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 29.4.2020 § 25 hylännyt hakemuk-
sen. Hakemus on hylätty, koska yksinyrittäjän selvityksestä ei käynyt 
ilmi, että toiminnan merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne johtuu 
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COVID-19 epidemian 16.3.2020 jälkeisestä taloudellisen tilanteen 
heikkenemisestä.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 29.4.2020 
§ 25.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 30.4.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 14.5.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

********** vaatii päätöstä oikaistavaksi siten, että yksinyrittäjälle myön-
netään avustusta COVID-19 epidemian aiheuttaman tilapäisesti hei-
kentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.

********** tuo oikaisuvaatimuksessa esille selvityksen menetetystä liike-
vaihdosta peruuntuneiden tilausten ja toimeksiantojen takia sekä CO-
VID-19 epidemian negatiivisen vaikutuksen alkuvuonna 2020 tehdyn 
investoinnin kannattavuuteen.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Valtioneuvosto on 9.4.2020 voimaan tulleella asetuksella säätänyt yk-
sinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille 
(199/2020). Asetusta sovelletaan valtionavustuksen myöntämiseen 
kunnille kustannuksiin, jotka aiheutuvat COVID-19 -epidemian aiheut-
taman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi 
yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta. Asetuksen 7 §:n mukaan 
valtionapuviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö. 

Työ- ja elinkeinoministeriön 30.4.2020 julkaiseman ohjeistuksen mu-
kaan yrityksille koronatilanteesta selviytymiseen tarkoitettuja tukia ei 
ole tarkoitus käyttää samanaikaisesti. Tukea ei voi myöntää samaan 
tarkoitukseen kahta kertaa. Yksinyrittäjien tuen myöntää kunta, 1–5 
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henkeä työllistävien tuen ELY-keskus ja suurempien yritysten tuen Bu-
siness Finland. Business Finlandin myöntämän koronatuen alkuvai-
heessa rahoituksen hakijalle ei asetettu työntekijöiden määrään liitty-
vää rajoitusta. Mikäli yksinyrittäjä on tuolloin saanut Business Finlandin 
tukea, ei hän ole enää oikeutettu saamaan yksinyrittäjän tukea. Mikäli 
yksinyrittäjä on saanut aiemmin muuhun kuin koronatilanteeseen tar-
koitettua tukea, tukiharkinta tehdään normaalisti.

********** :n hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeino-
johtaja päätöksellä 29.4.2020 § 25, koska selvityksestä ei käynyt ilmi, 
että toiminnan merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne johtuu CO-
VID-19 epidemian 16.3.2020 jälkeisestä taloudellisen tilanteen heikke-
nemisestä. Oikaisuvaatimuksen yhteydessä ********** on esittänyt selvi-
tystä COVID-19 epidemian vaikutuksesta liikevaihtoon.

********** on saanut Business Finlandilta liiketoiminnan kehitysrahoitus-
ta häiriötilanteessa 10 000 euroa. Vaikka oikaisuvaatimuksen yhtey-
dessä on toimitettu selvitystä COVID-19 epidemian vaikutuksesta liike-
vaihtoon, ei yksinyrittäjä ole työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen 
mukaisesti oikeutettu yksinyrittäjän toimintatukeen, koska hän on jo 
saanut koronatilanteesta selviytymiseen tarkoitettua tukea Business 
Finlandilta.

Oikaisuvaatimus tulee hylätä, sillä siinä ei ole esitetty sellaisia lailli-
suus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta elinkeino-
johtajan päätös olisi kumottava tai joiden johdosta päätöstä olisi muu-
tettava.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Elinkeinojohtaja 29.04.2020 §25

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti
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Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 426
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 7.5.2020 § 31 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-006517 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä elinkeinojohtajan päätöksestä 7.5.2020 
§ 31 tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt 
perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 
§ 23 k)

2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 
§ 23 k)

3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 
§ 23 k)

4 Elinkeinojohtaja 07.05.2020 §31

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
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sen tilanteen vakauttamiseksi 21.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 7.5.2020 § 31 hylännyt hakemuksen. 
Hakemus on hylätty liitteessä 1 mainitulla syyllä.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 7.5.2020 § 
31.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Päätösote on toimitettu tiedoksi 8.5.2020 ja oikaisuvaatimus on saapu-
nut kaupungin kirjaamoon 11.5.2020. Oikaisuvaatimus on osoitettu oi-
kealle viranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

Mila Pentti Oy vaatii päätöstä oikaistavaksi siten, että yksinyrittäjälle 
myönnetään avustusta COVID-19 epidemian aiheuttaman tilapäisesti 
heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi. Oikaisuvaatimuk-
sen tekijän selvitys on mainittu liitteessä 1.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Valtioneuvosto on 9.4.2020 voimaan tulleella asetuksella säätänyt yk-
sinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille 
(199/2020). Asetusta sovelletaan valtionavustuksen myöntämiseen 
kunnille kustannuksiin, jotka aiheutuvat COVID-19 -epidemian aiheut-
taman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi 
yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta. Asetuksen 7 §:n mukaan 
valtionapuviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö. 

Työ- ja elinkeinoministeriön 30.4.2020 julkaiseman ohjeistuksen mu-
kaan yrityksille koronatilanteesta selviytymiseen tarkoitettuja tukia ei 
ole tarkoitus käyttää samanaikaisesti. Tukea ei voi myöntää samaan 
tarkoitukseen kahta kertaa. Yksinyrittäjien tuen myöntää kunta, 1–5 
henkeä työllistävien tuen ELY-keskus ja suurempien yritysten tuen Bu-
siness Finland. Business Finlandin myöntämän koronatuen alkuvai-
heessa rahoituksen hakijalle ei asetettu työntekijöiden määrään liitty-
vää rajoitusta. Mikäli yksinyrittäjä on tuolloin saanut Business Finlandin 
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tukea, ei hän ole enää oikeutettu saamaan yksinyrittäjän tukea. Mikäli 
yksinyrittäjä on saanut aiemmin muuhun kuin koronatilanteeseen tar-
koitettua tukea, tukiharkinta tehdään normaalisti.

********** :n hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeino-
johtaja päätöksellä 7.5.2020 § liitteessä 1 mainitulla syyllä. Oikaisuvaa-
timuksen yhteydessä ********** on toimittanut liitteessä 1 mainitun selvi-
tyksen.

********** on saanut Business Finlandilta liiketoiminnan kehitysrahoitus-
ta häiriötilanteessa 10 000 euroa. Vaikka ********** on toimittanut oikai-
suvaatimuksen yhteydessä liitteessä 1 mainitun selvityksen, ei hän työ- 
ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaisesti ole oikeutettu yksinyrit-
täjän toimintatukeen, koska hän on jo saanut koronatilanteesta selviy-
tymiseen tarkoitettua tukea Business Finlandilta.

Oikaisuvaatimus tulee hylätä, sillä siinä ei ole esitetty sellaisia lailli-
suus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta elinkeino-
johtajan päätös olisi kumottava tai joiden johdosta päätöstä olisi muu-
tettava.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 
§ 23 k)

2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 
§ 23 k)

3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 
§ 23 k)

4 Elinkeinojohtaja 07.05.2020 §31

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2020 137 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/22
10.08.2020

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

§ 427
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 26.5.2020 § 59 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-007077 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä elinkeinojohtajan päätöksestä 
26.5.2020 § 59 tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimukses-
sa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 

§ 25 k)
3 Elinkeinojohtaja 26.05.2020 §59

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 17.5.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 26.5.2020 § 59 hylännyt hakemuk-
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sen. Hakemus on hylätty, koska hakijaa ei katsottu päätoimiseksi yksi-
nyrittäjäksi.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 26.5.2020 
§ 59.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 26.5.2020. 
Oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 26.5.2020. Oikai-
suvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut sää-
detyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

********** vaatii päätöstä oikaistavaksi siten, että hakijalle myönnetään 
avustusta COVID-19 epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen 
taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.

Oikaisuvaatimuksen tekijän selvitys on mainittu liitteessä 1.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Valtioneuvoston asetuksen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista val-
tionavustuksista kunnille (199/2020) 2 §:n mukaan yksinyrittäjällä tar-
koitetaan toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riip-
pumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa 
päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa 
ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi 
esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuk-
sen.

Valtionapuviranomaisena toimivan työ- ja elinkeinoministeriön ohjeis-
tuksen mukaisesti avustuksen edellytyksenä on, että yritystoiminta on 
päätoimista. Päätoimisella yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on 
yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vä-
hintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli 
yritys on aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovir-
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ta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden 
ajanjaksolla.

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojoh-
tajan päätöksellä 26.5.2020 § 59, koska hakijaa ei katsottu päätoimi-
seksi yksinyrittäjäksi. Kaupparekisteritietojen mukaan yritystoiminta on 
käynnistynyt kesäkuussa 2019. Hakija ei ole esittänyt YEL-
vakuutusnumeroa, eikä vähintään 20 000 euron yrittäjätuloa tai lasku-
tusta. Hakemuksesta tai oikaisuvaatimuksesta ei myöskään käy ilmi, 
että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron lasku-
tukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. Hakijaa ei näin ollen voida pitää 
asetuksen (199/2020) 2 §:n mukaisena yksinyrittäjänä.

Oikaisuvaatimus tulee hylätä, sillä siinä ei ole esitetty sellaisia lailli-
suus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta elinkeino-
johtajan päätös olisi kumottava tai joiden johdosta päätöstä olisi muu-
tettava.

Edellytykset avustuksen myöntämiselle

Avustusta voidaan myöntää yksinyrittäjälle. Yksinyrittäjien tukemisesta 
annetussa valtioneuvoston asetuksessa (199/2020) yksinyrittäjällä tar-
koitetaan toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riip-
pumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa 
päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa 
ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi 
esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuk-
sen.

Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittä-
jällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myön-
netään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti. 

Avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yk-
sinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuk-
siin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustan-
nukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myön-
nettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrit-
täjän itselleen nostamaa palkkaa.

Valtioneuvoston asetuksen (199/2020) 5 §:n mukaan valtionavustusta 
saa käyttää yksinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen edel-
lyttäen, että

1) kunta tekee avustusta koskevan sopimuksen valtionavustuslain 7 
§:n 3 kohdan mukaisesti avustuksen vastaanottavan yksinyrittäjän 
kanssa;
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2) yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet 
COVID-19 -epidemian takia 16 maaliskuuta 2020 jälkeen;

3) yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoi-
mintaan; ja

4) yksinyrittäjän saama avustus on Euroopan unionin toiminnasta teh-
dyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen 
tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 

§ 25 k)
3 Elinkeinojohtaja 26.05.2020 §59

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 428
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 32 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta  
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 6.8.2020
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 406, 407, 408, 409 (A)), 410, 412, 414, 415, 416, 417, 
418, 419 ja 428 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 409 (B)) ja 413 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 411 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
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Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viran-
omainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on 
tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä.

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

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

Valituksen muoto ja sisältö
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 411 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viran-
omainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on 
tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jo-
na päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajal-
leen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katso-
taan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aika-
na.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan 
annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta 
palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2020 149 (154)
Kaupunginhallitus

10.08.2020

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

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite).

Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, 
voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

5
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426 ja 427 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
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Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
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Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

417 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mika Raatikainen Sanna Vesikansa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 19.08.2020.


