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Kokousaika 17.08.2020 16:00 - 18:29

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni (etänä) apulaispormestari

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

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

saapui 16:10, poissa: 429 §
Rydman, Wille (etänä)
Sazonov, Daniel
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vesikansa, Sanna (etänä) apulaispormestari
Vuorjoki, Anna (etänä) poistui 18:20, läsnä: 429 - 451 §
Yanar, Ozan (etänä)

Muut

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

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

johtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aho, Mikko (etänä) kaupunkiympäristön toimialajohtaja

poistui 17:32, läsnä: 429 - 451 §
Jolkkonen, Juha (etänä) sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
poistui 17:32, läsnä: 429 - 451 §

Laitio, Tommi (etänä) kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
poistui 17:32, läsnä: 429 - 451 §

Pohjolainen, Liisa (etänä) kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
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lajohtaja
poistui 17:32, läsnä: 429 - 451 §

Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
poistui 17:32, läsnä: 429 - 451 §

Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
poistui 17:32, läsnä: 429 - 451 §

Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
poistui 17:32, läsnä: 429 - 451 §

Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
poistui 17:32, läsnä: 429 - 451 §

Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
poistui 17:32, läsnä: 429 - 451 §

Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja
poistui 17:32, läsnä: 429 - 451 §

Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
poistui 17:32, läsnä: 429 - 451 §

Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
poistui 17:32, läsnä: 429 - 451 §

Vennelä, Asta hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
429 - 451 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
429 §, 439 - 440 §

Juha Summanen hallintojohtaja
430 §, 441 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
431 - 438 §, 442 - 451 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
429 - 451 §
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§ Asia

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

430 Asia/2 V 26.8.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

431 Asia/3 V 26.8.2020, Kauppamyllyntien ympäristön asemakaava ja asema-
kaavan muutos (nro 12646)

432 Asia/4 V 26.8.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asunkerrostaloton-
teille sekä määräalalle (Vallila, suunnitellut tontit 22585/19 ja 21 sekä 
puistokiinteistö 91-22-9903-101)

433 Asia/5 V 9.9.2020, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite nuorten poliittisesta 
toiminnasta kaupungin tiloissa

434 Asia/6 V 9.9.2020, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite TET-jakson syr-
jimättömyydestä

435 Asia/7 V 9.9.2020, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite koulukiusaami-
sen kitkemisestä

436 Asia/8 V 9.9.2020, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite englanninkielisen 
opetuksen lisäämisestä

437 Asia/9 V 9.9.2020, Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite erityisen tuen järjestämi-
sestä lukioissa

438 Asia/10 V 26.8.2020 Vallisaaren ja Kuninkaansaaren ym. alueiden asemakaa-
van hyväksyminen (nro 12560)

439 Asia/11 Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2021

440 Asia/12 Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelman 
raami ja laatimisohjeet

441 Asia/13 Yhdenvertaisuustoimikunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

442 Asia/14 Kaupungin liittyminen Nordic Sound -yhdistyksen jäseneksi

443 Asia/15 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuoniityn peruskoulun hiekkakentän 
jäädyttämisestä

444 Asia/16 Oikaisuvaatimus maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön pää-
töksestä 18.5.2020 § 19 koskien yksinyrittäjien toimintatukea

445 Asia/17 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 29.4.2020 § 25 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea
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446 Asia/18 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 29.4.2020 § 25 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

447 Asia/19 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 14.5.2020 § 43 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

448 Asia/20 Selvitys sosiaali- ja potilasasiamiesten toiminnasta vuodelta 2019

449 Asia/21 Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2021–2023

449 Asia/21 Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunni-
telmasta vuosiksi 2021-2023

450 Asia/22 Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi palvelussuhdeasuntojen vaih-
tamisesta

451 Asia/23 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 429
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 Sanna 
Vesikansan ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Anna Vuorjoen 
ja Wille Rydmanin.

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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§ 430
V 26.8.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2020-009161 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Hanne Owenille eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Sini Mannisen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 24.3.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginvaltuusto valitsi 20.6.2018 § 207 Hanne Owenin (Vihr.) kärä-
jäoikeuden lautamieheksi vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi. 
Hanne Owen on muuttanut pois Helsingistä, eikä ole enää kelpoinen 
toimimaan Helsingin käräjäoikeuden lautamiehenä.

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushen-
kilö.

Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden 
lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 24.3.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 431
V 26.8.2020, Kauppamyllyntien ympäristön asemakaava ja asema-
kaavan muutos (nro 12646)

HEL 2017-012228 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypu-
ro) asemakaavan (muodostuu uusi kortteli 45279 ja virkistysaluetta) 
sekä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro ja Roihupelto) korttelin 
45200 tonttien 6 ja 8, korttelin 45196 tonttien 2, 3, 6, 11, 12 ja 20 sekä 
virkistys-, katu-, raideliikenne- ja suojaviheralueiden asemakaavan 
muutoksen (muodostuvat uudet korttelit 45234 ja 45279 sekä katu-, 
virkistys- ja suojaviheraluetta) 9.6.2020 päivätyn piirustuksen nro 
12646 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12646 kartta, päivätty 
9.6.2020

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12646 selostus, päivätty 
9.6.2020, päivitetty Kylk:n 9.6.2020 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 9.3.2020, täydennetty 9.6.2020
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7029)

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
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Liite 5
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -
kuntayhtymä/Vesihuolto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Roihu-
pellon teollisuusaluetta Viilarintien ympäristössä ja vähäisiltä osiltaan 
Myllypuron lounaisosan aluetta. Se mahdollistaa Viilarintielle tulevan 
Raide-Jokeri -raitiotien pysäkkien läheisyyteen uutta toimitilarakenta-
mista sekä uuden liikuntaan ja hyvinvointiin painottuvan vapaa-
ajankeskuksen rakentamisen Viilarintien ja Kauppamyllyntien risteyk-
seen. 

Tavoitteena on tehostaa nykyisen Roihupellon metrovarikkoalueen ja 
vajaasti rakennettujen teollisuustonttien maankäyttöä. Kaavaratkaisulla 
on erityisesti pyritty siihen, että Viilarintien teollisuusympäristömäinen 
ilme uudistuu kaupunkimaiseksi toimitilarakentamisen rajaamaksi ka-
duksi juuri Raide-Jokerin pysäkin ympäristössä. 

Kaava-alueen kokonaiskerrosala on 155 823 k-m2, josta uutta kerrosa-
laa on yhteensä noin 41 200 k-m². Käyttötarkoitusmerkinnät kaava-
alueen sisällä muuttuvat siten, että toimitilakerrosalaa KTY-1 merkin-
nöin on noin 27 200 k-m2  ja KTY-2 merkinnöin noin 36 200 k-m² eli yh-
teensä noin 63 400 k-m²  ja yhdyskuntateknisen huollon kerrosalaa 
noin 92 400 k-m². Samalla teollisuus- ja varastotoimintojen kerrosalaa 
poistuu noin 20 400 k-m². Toimitilakorttelien keskimääräinen tehokkuus 
on e=1,26. Rakennusten kerrosluku vaihtelee enimmäkseen III-VI välil-
lä.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus 
nro 7029). Liikennesuunnitelma sisältää muutoksia vain Kauppamyllyn-
tielle ja Ratasmyllyntielle Kauppamyllyntieltä etelään. Uusia rakennet-
tavia katuja ovat Viilarinkuja ja Varikkokuja. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Viilarintien 
nykyinen teollisuusmainen katuympäristö muuttuu kaupunkimaiseksi 
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maankäytön tehostuessa alueella merkittävästi. Kaavaratkaisu myös 
parantaa metsä- ja puustoisen verkoston nykyisin sirpaleista paikallista 
yhteyttä Kauppamyllyntien varressa, kun osa nykyisestä tonttimaasta 
muutetaan viheralueeksi.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista edistämällä Helsingin kehittämistä raideliikenteen verkostokau-
punkina sekä mahdollistamalla hyvin saavutettavia sijaintipaikkoja yri-
tyksille. Kaupunkistrategian mukaan liikunta- ja kulttuuritarjontaa kehi-
tetään liikkumiseen ja arkiaktiivisuuteen kannustavaksi tasapuolisesti 
eri kaupunginosissa. Raide-Jokerin kannattavuus varmistetaan riittäväl-
lä maankäytön tehokkuudella. Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 
2016 tavoitteiden mukainen.

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on toimitila- ja yhdyskuntateknisen 
huollon aluetta ja vähäiseltä osin asuntovaltaista aluetta ja lähikeskus-
ta-aluetta. Varikkotielle ja Viilarintielle on osoitettu pikaraitiotie ja alueen 
läpi kulkee itä-länsi -suuntainen viheryhteysmerkintä. Kauppamyllyntien 
kautta kulkee pyöräilyn laatukäytävä baana. Kaavaratkaisu on yleis-
kaavan mittakaava ja sen tarkentuminen asemakaavassa huomioon ot-
taen yleiskaavan ja sen tavoitteiden mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaava nro 11830 mukaan alue on kalliore-
surssialuetta ja esikaupunkien pintakallioaluetta ja alueelle on osoitettu 
nykyisen raideliikenteen tunneli ja tilavaraus tunnelille. Kaavaratkaisu 
on myös tämä yleiskaavan mukainen.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi 4.6.2019 WasaGroup 
Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun tontin 45196/3 ja määräalan tontista 
45196/18. 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 16.4.2019 Raide-Jokerin katu-, 
puisto- ja siltasuunnitelmat; osa 1 ja 28.5.2019 Raide-Jokerin katu-, 
puisto- ja siltasuunnitelmat; osa 2.

Kaupunkiympäristölautakunta teki 21.5.2019 kaksi poikkeamispäätöstä 
(§:t 13 ja 14), jotka mahdollistavat uuden bussivarikon  ja Raide-Jokerin 
raitiotievarikon rakentamisen kaava-alueelle. 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Roihupellon teollisuusalueen 
suunnitteluperiaatteet 29.5.2018 jatkosuunnittelun pohjaksi.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alueella sijaitsee nykyisin Roihupellon teollisuusalueen teolli-
suus-, varasto- ja varikkotontteja sekä jonkin verran rakentamatonta 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2020 7 (139)
Kaupunginhallitus

Asia/3
17.08.2020

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

metsäaluetta. Viilarintien itäpuolella on laaja varikkoalue, jolla sijaitse-
vat bussi- ja metrovarikot rakennuksineen. Varikkoalueella on käynnis-
tynyt vuonna 2019 uuden bussivarikon sekä Raide-Jokerin varikon ra-
kennustyöt. Viilarintien länsipuolella, suunnittelualueen pohjoisosassa 
on suojaviheralueeksi kaavoitettua sekä kaavoittamatonta metsäistä 
aluetta. Suunnittelualueen jyrkän kallioinen pohjoisosa on osa niin sa-
nottua Karhumetsää. Sen eteläpuolella Holkkitien varrella sijaitsee tällä 
hetkellä rakentamattomia teollisuustontteja.  

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1975-2017, joissa 
alue on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja 
laitosten korttelialueeksi (ET), teollisuus- ja varastorakennusten kortte-
lialueeksi (T), liikerakennusten korttelialueeksi (KL), autopaikkojen kort-
telialueeksi (LPA), suojaviheralueeksi (EV), lähivirkistysalueeksi (VL) ja 
katualueeksi.

Helsingin kaupunki omistaa maa-alueet. Kaavaratkaisu on tehty kau-
pungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti:

- Kadut 3,2 milj. euroa
- Puistot  0,8 milj. euroa

Muita kaavan kustannuksia ovat:

- Varikon hulevesiviemäri ja viivytysallas 0,9 milj. euroa
- Vesihuolto 0,2 milj. euroa
- Kaukolämpö  0,5 milj. euroa
- Sähkö    0,8 milj. euroa
- Kaasunjakelu  0,04 milj. euroa

Liikennesuunnitelmassa esitetty baanatasoinen pyörätie ei ole kaavan 
toteuttamisen edellytysinvestointi ja voidaan toteuttaa pyöräliikenteen 
tavoiteverkon toteuttamisohjelman mukaisesti. Kunnallisteknisen yleis-
suunnitelman yhteydessä Ratasmyllyntien 2-suuntaisen pyörätien kus-
tannuksiksi arvioitiin 0,6 milj. €.

Kokonaisuudessaan asemakaavan toteuttamisesta on arvioitu aiheutu-
van kaupungille 4,0 – 4,9 miljoonan euron kustannukset. Kustannukset 
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eivät sisällä Raide-Jokerista aiheutuvia muutostarpeita Viilarintiellä ja 
Varikkokujalla, jotka sisältyvät Raide-Jokerin kustannuksiin. 

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Uuden kaavoitettavan ra-
kennusoikeuden arvo on noin 20 milj. euroa.

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 lisäksi seuraavien tahojen kanssa: Helen Oy, 
Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) vesihuolto, 
kaupunginmuseo, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimiala. Vuoro-vaikutusraportissa on esitetty saadut huo-
mautukset ja niihin annetut vastaukset.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) saatujen kirjallisten mie-
lipiteiden (9kpl) huomautukset kohdistuivat mm. luontoon, virkistykseen 
ja ekologisiin kestävyyteen liittyviin asioihin, tulevaan rakentamiseen ja 
sen sijoittumiseen, liikenteeseen, reitteihin ja meluun, kaasunjakelua-
seman siirtämiseen, tietoliikennekaapeleiden huomiointiin sekä 
kaavahankkeen OAS-tiedottamisen menettelytapaan. 

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että 
on laadittu kaava-aluetta laajempi metsä- ja puustoisen verkoston 
suunnitelma viheryhteyksiä koskien. Lisäksi kaavaratkaisussa on varat-
tu Kauppamyllyntien varteen viheralue, joka vahvistaa metsä- ja puus-
toisen verkoston paikallista yhteyttä. Ratasmyllyntien varteen on osoi-
tettu istutettava puurivi. Lisäksi on varauduttu raitiotievarikon päälle ra-
kentamiseen ja  selvitetty metrovarikon melu- ja valosaastetta aiheutta-
vaa toimintaa. Kaasunjakeluasemalle on osoitettu uusi sijainti kaava-
alueelta. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 9.3.-7.4.2020, mistä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 3 muistutusta. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat 
tulevaan rakentamiseen sekä sen tehokkuuteen ja sijoittumiseen, met-
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säverkostoon, viheryhteyksiin ja ekologisiin yhteyksiin, virkistysyhteyk-
siin, asemakaavan suhteeseen lainsäädäntöön, ylemmän asteen kaa-
voihin sekä muihin kaavoitusta ohjaaviin lähtökohtiin, kaavamateriaa-
liin, kaavaprosessiin ja vuorovaikutukseen.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: 
HSL, HSY ja kaupunginmuseo. HSL:n lausunto kohdistui Raide-Jokerin 
varikon tarpeellisuuteen ja bussivarikkokokonaisuuden toimivuuteen, 
sähköbussien määrän kasvuun varautumiseen sekä sujuvien yhteyk-
sien järjestämiseen joukkoliikenteen pysäkeille. HSY:n lausunto kohdis-
tui tulvamitoitetun hulevesiviemärin johtokuja-aluevaraukseen sekä ve-
sihuollon kustannuksiin. Kaupunginmuseon lausunto kohdistui Viilarin-
tien ja Kauppamyllyntien risteyksen pohjoispuolella sijaitsevaan luolaan 
ja siihen liittyvään yhdystiehen. 

Lisäksi Helen Sähköverkko Oy ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa.

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 
asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, 
on kuultu erikseen sähköpostilla.

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
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1 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12646 kartta, päivätty 
9.6.2020

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12646 selostus, päivätty 
9.6.2020, päivitetty Kylk:n 9.6.2020 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 9.3.2020, täydennetty 9.6.2020
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7029)

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 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 5

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

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 09.06.2020 § 352
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HEL 2017-012228 T 10 03 03

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 9.6.2020 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuk-
sen nro 12646 hyväksymistä. Asemakaava koskee 45. kaupungino-
san (Vartiokylä, Myllypuro) muodostuu uusi kortteli 45279 ja virkis-
tysaluetta ja asemakaavan muutos koskee 45. kaupunginosan (Var-
tiokylä, Myllypuro ja Roihupelto) korttelin 45200 tonttia 6 ja 8, kortte-
lin 45196 tontteja 2, 3, 6, 11, 12 ja 20 sekä virkistys-, katu-, raidelii-
kenne- ja suojaviheralueita (muodostuvat uudet korttelit 45234 ja 
45279 katu-, virkistys- sekä suojaviheraluetta). 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 

esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-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

09.06.2020 Ehdotuksen mukaan

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

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Leena Holmila, arkkitehti, puhelin: 310 21333

leena.holmila(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Elise Lohman, Maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu, puhelin: 310 26349

elise.lohman(a)hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Reetta Kuronen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 27148
reetta.kuronen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 25.02.2020 § 12

HEL 2017-012228 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12646 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: 12646
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä
Kartoituksen työnumero: 47/2019
Pohjakartta valmistunut: 8.11.2019
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

Nimistötoimikunta 13.11.2019 § 79

HEL 2017-012228 T 10 03 03
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Arkkitehti Leena Holmila esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Varikkokuja–Depågränden

(katu)

Perustelu: Liitynnäinen, Varikkotien mukaan.

Viilarinkuja–Filargränden

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (teollisuusammattilaiset); liitynnäinen, Viilarintien 
mukaan.

Viilarinpolku–Filarstigen

(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)

Perustelu: Ryhmänimi (teollisuusammattilaiset); liitynnäinen, Viilarintien 
mukaan.

Valmisteilla olevan asemakaavan alueella sijaitseva Metrovarikonku-
ja–Metrodepågränden muuttuu tontilla olevaksi ajoyhteydeksi, mutta 
nimistötoimikunnan mielestä nimeä ei tule poistaa, koska ajoyhteys säi-
lyy maastossa ja se on muun muassa pelastusturvallisuuden ja orien-
toinnin kannalta merkittävä yhteys varikkoalueelle.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 432
V 26.8.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asunkerrostalo-
tonteille sekä määräalalle (Vallila, suunnitellut tontit 22585/19 ja 21 
sekä puistokiinteistö 91-22-9903-101)

HEL 2020-006864 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa asuinkerrostalotonttien (AK) 22585/19 ja 
21 tai niistä muodostettavien tonttien sekä yleisen alueen (puistokiin-
teistö 91-22-9903-101) alapuolelta pysäköinnille osoitetun maanalaisen 
määräalan vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaises-
ti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaavakartta nro 12508
3 Tonttijakokartta nro 13417

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Vallilan pohjoisosan asemakaava ja asemakaavanmuutos nro 12508 
koskee muun muassa Vallilanpuistoa ja osia Vallilanlaakson puistoalu-
eesta. Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen ja yleisen 
pysäköintilaitoksen rakentamisen. Pohjola Rakennus Oy Suomelle on 
varattu kaava-alueelta kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden 
suunnittelua varten asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 
12508 mukaiset AK-tontit 22585/19 ja 21 sekä Vallilanpuiston (91-22-
9903-101) alapuolelta määräala pysäköintilaitoksen suunnittelua var-
ten. 
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Rakentamisen on tarkoitus alkaa tämän hetken aikatauluarvion mu-
kaan ensimmäisen tontin osalta syksyn 2020 aikana. Pysäköintilaitok-
sen rakentamisen on tarkoitus alkaa vuodenvaihteessa 2020–2021. 
Tonteille ja pysäköintilaitosta varten vuokrattavalle maanalaiselle mää-
räalalle on tarpeen vahvistaa vuokrausperiaatteet.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Vallilan pohjoisosan asemakaava ja asemakaavanmuutos nro 12508 
on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.6.2019, 216 § ja se on tullut 
voimaan 14.8.2019. Asemakaava ja asemakaavan muutos koskevat 
Mäkelänrinteen uintikeskuksen tonttia, opiskelija- ja asuinkerrostalojen 
aluetta sekä Vallilanpuistoa ja osia Vallilanlaakson puistoalueesta. 
Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen ja yleisen pysä-
köintilaitoksen rakentamisen.

Asuinkerrostalotonttien (AK) 22585/19 ja 21 rakennusoikeus on yh-
teensä 14 500 k-m². Asemakaavamääräyksen mukaan tontille 
22585/19 tulee rakentaa liiketilaa vähintään 140 k-m². Tontilla 
22585/21 rakennusten pohjakerroksiin saa rakentaa liike- ja toimitiloja 
asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi. AK-tontti 22585/19 on 
16.12.2019 hyväksytyllä tonttijaolla nro 13417 jaettu tonteiksi 22585/22 
ja 23 ja AK-tontti 22585/21 tonteiksi 22585/24, 25 ja 26.

Rakennusoikeudet jakautuvat tonteittain seuraavasti:

 tontti 22585/22: asuinrakennusoikeus 4 525 k-m² (sis. 140 k-m² lii-
ketila) 

 tontti 22585/23: asuinrakennusoikeus 3 675 k-m²  

 tontti 22585/24: asuinrakennusoikeus 2 100 k-m²

 tontti 22585/25: asuinrakennusoikeus 2 100 k-m²

  tontti 22585/26: asuinrakennusoikeus 2 100 k-m². 

Tontteja ei ole vielä ole lohkottu eikä rekisteröity. Hyväksytyn tonttijaon 
nro 13417 mukaisiin tontteihin 22585/23, 24, 25 ja 26 kohdistuu osia 
voimassaolevien maanvuokrasopimusten mukaisista vuokra-alueista. 
Tonttijaon mukaisia tontteja ei voida lohkoa ja rekisteröidä eikä vuokra-
ta pitkäaikaisesti ennen kuin voimassa olevien vuokrasopimusten muu-
tokset on tehty. Neuvottelut voimassaolevien maanvuokrasopimusten 
muuttamiseksi on vireillä. 
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Kaava mahdollistaa yleisen pysäköintilaitoksen toteuttamisen Vallilan-
puiston hiekkakentän alle. Kaavoituksen ja rakentamisen vaiheistuksen 
vuoksi asemakaavaa laadittaessa ei ole ollut mahdollista määritellä 
kaikkia niitä tontteja ja/tai kortteleita, joita pysäköintilaitos lopputilan-
teessa tulee palvelemaan. Lähialueelle on suunnitteilla täydennysra-
kentamishankkeita, joiden velvoiteautopaikkoja on tarkoitus tulevaisuu-
dessa sijoittaa kyseiseen pysäköintilaitokseen.

Rakennusluvan yhteydessä pysäköintilaitos mitoitettu 154 autolle. 
Näistä 126 pysäköintipaikkaa palvelee tonttien 22585/20, 22585/22–26 
sekä 22556/5 velvoiteautopaikkoina. Osa pysäköintipaikoista (28 
kpl/154 kpl) voivat palvella yleisessä käytössä, kunnes laitokseen osoi-
tetaan em. tulevien täydennysrakentamishankkeiden velvoiteautopaik-
koja.

Asemakaavan ote on liitteenä 2. Tonttijakokartta on liitteenä 3.

Varauspäätös

Kaupunginhallitus on 8.5.2017, 520 § päättänyt varata Pohjola Raken-
nus Oy Suomelle (entinen Pohjola Rakennus Oy Uusimaa) kolme 
aluetta (A, B ja C) Vallilasta kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkei-
den ja pysäköintilaitoksen suunnittelua varten 31.12.2019 saakka. 

Alue A muodostui tontista 22585/13 sekä osista tontteja 22585/1 ja 14. 
Alue B muodostui osasta tonttia 22556/2 ja 22585/1 sekä osista ase-
makaavan mukaisia katu- ja puistoalueita 22K ja 22P (91-410-2-13). 
Alue C muodostui osasta puistoaluetta P101 (91-22-9903-101). Varau-
saikaa on jatkettu 31.12.2020 saakka tonttipäällikön päätöksellä 
13.12.2019, 95 §. Samalla varausalueet tarkennettiin koskemaan voi-
massaolevan asemakaavan nro 12508 mukaisia kaavatontteja 
22585/19 ja 21 sekä noin 5 527 m²:n suuruista määräalaa puistoalu-
eesta 22P101 (91-22-9903-101) maanalaisen pysäköintilaitoksen to-
teuttamista varten.

Kaupunginhallituksen varauspäätöksen mukaan kaavoitettavasta 
asuinrakennusoikeudesta vähintään noin 25 % tulee toteuttaa Hitas-
omistusasuntotuotantona ja/tai asumisoikeustuotantona ja enintään 
noin 75 % sääntelemättömänä asuntotuotantona. Sääntelemättömästä 
asuntotuotannosta vähintään noin 50 % tulee toteuttaa omistusasunto-
tuotantona ja enintään noin 50 % vapaarahoitteisena vuokra-
asuntotuotantona.

Vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu hintavyöhykemalli, 
ulkopuolisen asiantuntijan laatima arviokirja, samalle tai vastaavalle 
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alueelle aiemmin vahvistetut vuokrausperiaatteet, tonttien sijainti sekä 
alueen maanarvon kehittyminen, pyrkien yhdenmukaiseen ja johdon-
mukaiseen hinnoitteluun. Tonttien hallinta- ja rahoitusmuoto on tavan-
omaiseen tapaan otettu vuokrausperiaatteita määritettäessä huomioon.

Arviolausunto on oheismateriaalissa.

Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto on 11.9.2019, 247 § päättänyt vahvistaa 26. kau-
punginosan (Koskela)as uinkerrostalotontin (AK) 26972/1 tai siitä muo-
dostettavien tonttien vuokrausperiaatteet siten, että vuosivuokra  mää-
rätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951=100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana säänte-
lemättömänä vapaarahoitteisena omistus- ja/tai vuokra-
asuntotuotantona (mukaan lukien osuuskuntamuotoinen tuotanto) to-
teutettavien Koskelantiehen rajautuvien tulevien tonttien osalta vähin-
tään 42 euroa ja puistoon (VP, Rohtotarha) rajautuvan tulevan tontin 
osalta vähintään 46 euroa.

Kaupunginvaltuusto on 9.10.2019, 299 § päättänyt vahvistaa 23. kau-
punginosan (Toukola) asuinkerrostalotonttien (AK) 23126/11–13 tai 
niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet siten, että vuoksi-
vuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihinta-
na sääntelemättömien vapaarahoitteisten omistus- ja vuokra-asuntojen 
osalta 46 euroa ja kahvila-, ravintola-, liike- ja julkisten palvelutilojen ra-
kennusoikeuden osalta vähintään 21 euroa.

Asuntotonttien vuokra

Asuinkerrostalotonttien (AK) 22585/19 ja 21 tai niistä muodostettavien 
tonttien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkus-
tannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana asuin-
kerrosneliömetrihintana sääntelemättömänä vapaarahoitteisena omis-
tus- ja/tai vuokra-asuntotuotantona toteutettavien tonttien osalta vähin-
tään 56 euroa (nykyarvo 4/2020, ind. 1966 noin 1 101 euroa/k-m²) ja hi-
tas-omistusasuntotuotantona toteuttavan tontin osalta vähintään 45 eu-
roa (nykyarvo 4/2020, ind. 1966 noin 885 euroa/k-m²) sekä asuntoton-
teille (AK) toteuttavien liike- ja toimitilojen rakennusoikeuden osalta vä-
hintään 25 euroa (nykyarvo 4/2020, ind. 1966 noin 492 euroa/k-m²). 
Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on vapaara-
hoitteisessa sääntelemättömässä omistus- ja vuokra-
asuntotuotannossa noin 4,40 euroa/kk/k-m² ja hitas-
omistusasuntotuotannossa noin 3,54 euroa/kk/k-m².
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Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei esitetä perittäväksi 
maanvuokraa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asun-
totontin vuosivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta, mikä mää-
räytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Pysäköintiä varten tarvittavan määräalan vuokra

Selkeyden ja yleisessä käytössä olevien pysäköintipaikkojen vähäisen 
määrän vuoksi ei ole perusteltua määrittää eri vuokria pysäköintilaitok-
selle sen mukaan, ovatko pysäköintipaikat käytössä velvoiteautopaik-
koina vai yleisinä pysäköintipaikkoina. 

Yleisen alueen (puistokiinteistö 91-22-9903-101) alapuolelta pysäköin-
nille osoitetulle maanalaiselle määräalan maanvuokra esitetään vakiin-
tuneen käytännön mukaisesti määrättävän pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
neliömetrihintana (m2) yhtä (1) euroa (nykyarvo 19,73 euroa). 

Pysäköintilaitoksen ajo- ja kulkuyhteyksistä ei peritä erikseen vuokraa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (nro 18) mukaan muiden 
kuin asuntotonttien vuosivuokra on 5 % tontin laskennallisesta hinnas-
ta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti. 
Pysäköintilaitosta varten vuokrattavan maanalaisen määräalan maan-
vuokra määräytyy 5 %:n mukaan.

Voimassa olo ja vuokra-aika

Vuokrausperiaatteet ovat voimassa 31.12.2021 saakka. Mikäli AK-
tontti/-tontit tai maanalainen määräala vuokrataan pitkäaikaisesti vasta 
tämän jälkeen, tulee vuokrausperiaatteiden ajantasaisuus arvioida erik-
seen uudestaan ja tarvittaessa tehdään esitys uusista hinnoista.

Vuokra-aika on asuntotonttien sekä maanalaisen määräalan osalta 
noin 60 vuotta siten, että vuokra-aika päättyy 31.12.2080. 

Toimivalta

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

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaavakartta nro 12508
3 Tonttijakokartta nro 13417

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 02.06.2020 § 333

HEL 2020-006864 T 10 01 01 02

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle:

 kaupunki vahvistaa Vallilan pohjoisosan asemakaavan ja asema-
kaavan muutokseen nro 12508 sisältyvien asuinkerrostalotonttien 
(AK) 22585/19 ja 21 tai niistä muodostettavien tonttien sekä yleisen 
alueen (puistokiinteistö 91-22-9903-101) alapuolelta pysäköinnille 
osoitetun maanalaisen määräalan vuokrausperiaatteet 31.12.2080 
saakka liitteestä 1 ilmenevin periaattein.

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa maankäyttö ja kaupunki-
rakenteen asuntotontit -tiimin päällikön vuokraamaan edellä esityseh-
dotuksessa A tarkoitetut tontit tai niistä muodostettavat tontit kohdan A 
liitteessä 1 esitetyin periaattein enintään 30 vuodeksi riippumatta ton-
teille asemakaavan muutoksessa osoitetusta kerrosalamäärästä. Sel-
vyyden vuoksi todetaan, että näin mahdollisesti päätettyjä vuokrauksia 
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jatketaan, mikäli kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa esitysehdotuk-
sessa A tarkoitetut vuokrausperiaatteet.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 73889

tiina.aitta(a)hel.fi
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§ 433
V 9.9.2020, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite nuorten poliittisesta 
toiminnasta kaupungin tiloissa

HEL 2019-011887 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite
2 Nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Amanda Pasanen ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki selvittää yhtenäisten käytäntöjen luomista 
nuorten puoluepoliittiselle toiminnalle kouluissa ja muissa kaupungin ti-
loissa nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että nuorten omaehtoisen toiminnan ja akti-
vismin tukemista kehitetään kuluvan vuoden aikana. Tavoite on muka-
na nuorisopalvelujen tuloskortissa. Vuoden aikana kootaan selkeä 
nuorten omaehtoisen toiminnan palveluvalikko ja nuorisotyön henkilös-
töä koulutetaan omaehtoisen toiminnan ja aktivismin tukemiseen.
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Nuorisoneuvosto on lausunnossaan todennut, että sekä puoluepoliitti-
sen että puoluepoliittisesti sitoutumattoman yhteiskunnallisen toiminnan 
näkyminen monipuolisesti kaupungin tiloissa ja kouluissa on keskeistä 
demokratiakasvatuksen ja aktiivisen kansalaisuuden edistämisen kan-
nalta. Kaikkien väestöryhmien mielipiteiden tuominen kuuluviin on tär-
keä osa demokratiaa. 

Puoluepoliittisen toiminnan näkymiselle kouluissa ja muissa kaupungin 
tiloissa tarvitaan selkeät ja yhtenäiset pelisäännöt. Kaupunginhallitus 
on 20.8.2018 § 505 hyväksynyt kaupungin tilojen asukaskäytön peri-
aatteet, joiden mukaan tilat ovat laajasti kansalaisyhteiskunnan ja kol-
mannen sektorin käytettävissä. Tilojen käytössä noudatetaan avoi-
muutta ja tasapuolisuutta. Jos toiminta lisää alueen osallistumismah-
dollisuuksia, viihtyisyyttä tai yhteisöllisyyttä, käyttö on maksutonta. Pää-
töksessä linjataan myös kaupungin tilojen käytöstä puolue- ja vaalitilai-
suuksiin. Periaatteet koskevat myös poliittisia nuorisojärjestöjä ja nuor-
ten omaehtoista poliittista toimintaa.

Toimialat voivat lisäksi päättää omista asukaskäyttöön liittyvistä lin-
jauksistaan. Nuorisopalvelut on päättänyt tilojensa jakoperiaatteista 
niin, että helsinkiläisten nuorten toimintaryhmät ja nuorisojärjestöt ovat 
järjestyksessä toisena heti toimipaikan oman toiminnan jälkeen. Poliitti-
sia nuorisojärjestöjä kohdellaan yhdenvertaisesti muiden nuorisojärjes-
töjen kanssa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on määritellyt peri-
aatteet oppilaitosten tilojen vuokraamiselle asukaskäyttöön. Liikuntatilo-
ja lukuun ottamatta oppilaitosten tilat ovat varausjärjestelmässä yhdis-
tysten, seurojen, järjestöjen, yksityisten henkilöiden ja yritysten vapaas-
ti varattavissa. Tämä koskee myös nuorten puoluepoliittista toimintaa. 
Koulujen liikuntatilojen varauksesta vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
miala liikuntapalvelujen määrittämien periaatteiden mukaan.

Nuorisopalvelujen keskeisenä tehtävänä on edistää kaupungissa toimi-
vien nuorisojärjestöjen ja nuorten ryhmien toimintaedellytyksiä sekä 
nuorten yhteiskunnallista osallistumista. Tilojen lisäksi nuorten kansa-
laistoiminnalle tarjotaan paljon muutakin tukea. Toiminta- ja projektia-
vustuksin tuetaan monia järjestöjä, joissa nuoret toimivat aktiivisesti 
kansalaisvaikuttamisen kentällä. Toiminta- ja palkkausavustuksia 
myönnetään myös helsinkiläisille puoluepoliittisille nuorisojärjestöille. 
Yhteistyötä  poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa on tehty vuosikym-
menien ajan mm. äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi ja kunnallisen 
päätöksentekojärjestelmän tutuksi tekemiseksi. 

Päätöksentekojärjestelmää, yhteiskunnallista vaikuttamista ja demokra-
tiakasvatusta käsitellään monipuolisesti koulujen opetussuunnitelmissa 
ja tutkinnon perusteissa. Perusopetuksessa yhtenä tavoitteena on hy-
vinvoinnin, demokratian ja aktiivisen toimijuuden edistäminen kansalai-
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syhteiskunnassa. Oppijoille tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaikut-
tamisen taitoja ja vahvistaa osallisuutta. Lukioissa demokratiakasvatus 
ja poliittiseen päätöksentekoon perehtyminen sisältyy erityisesti yhteis-
kuntaopin opiskeluun, jossa käsitellään mm. valtiollisia ja yhteiskunnal-
lisia järjestelmiä ja niissä vaikuttamista. Opiskelijoita kannustetaan 
osallistumiseen, vaikuttamiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. 
Ammatillisessa koulutuksessa yhteisiin tutkinnon osiin kuuluu aktiivise-
na kansalaisena toimiminen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavat.

Helsinkiläisnuoret pääsevät harjoittelemaan yhteiskunnallista päätök-
sentekoa ja vaikuttamista myös opetussuunnitelmien ulkopuolella. Op-
pilas- ja opiskelijakunnat päättävät vuosittain ns. Ruuti-rahasta, joka on 
oppilas- ja opiskelijakunnan omaan käyttöön varattua rahaa. Alueellista 
budjetointia harjoitellaan RuutiBudjetissa, ja kaikki 12 vuotta täyttäneet 
voivat osallistua myös OmaStadi-äänestykseen. Joka toinen vuosi 13–
17-vuotiaat helsinkiläisnuoret valitsevat keskuudestaan 30 jäsentä nuo-
risoneuvostoon, jonka edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimiala-
lautakunnissa. Nuorten aloitejärjestelmän kautta nuoret pääsevät jät-
tämään toiveitaan ja kannanottojaan kaupungin päättäjille. 

Nuorisoneuvosto on lausunnossaan muistuttanut, että myös puolue-
kentän ulkopuoliset vaikuttajaryhmät ovat tärkeä osa demokratiaa. Po-
liittisen toiminnan tuomisessa etenkin kouluihin on pidettävä huoli siitä, 
etteivät erilaiset kansalaisjärjestöt tai muut puoluekentän ulkopuoliset 
ryhmät tule syrjityiksi. Koulut ja muut kaupungin tilat voivat tarjota nuo-
rille mahdollisuuden luoda käsitystään maailmasta ja haluamastaan tu-
levaisuudesta. Poliittisen toiminnan tuominen kaupungin tiloihin on ta-
pahduttava tasavertaisesti erilaisia poliittisia ryhmiä syrjimättä ja kau-
pungin arvoja noudattaen.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnan sekä nuorisoneuvoston lausunnot. Vastaus on lau-
suntojen mukainen.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite
2 Nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.03.2020 § 43

HEL 2019-011887 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Amanda 
Pasasen valtuustoaloitteesta nuorten aktiivisen kansalaisuuden edis-
tämiseksi:

Valtuustoaloitteessa nostettiin esiin tärkeä asia nuorten aktiivisen kan-
salaisuuden edistämisestä. Päätöksentekojärjestelmää ja yhteiskunnal-
lista vaikuttamista käsitellään monipuolisesti opetussuunnitelmissa ja 
tutkinnon perusteissa. Lisäksi nuoria ohjataan aktiivisuuteen avaamalla 
erilaisia vaikuttamisen kanavia helsinkiläisille nuorille.

Aloitteessa pyydettiin selvitystä yhtenäisten käytäntöjen luomisesta 
puoluepoliittiselle toiminnalle Helsingissä. Helsingin kaupunginhallitus 
on laatinut (20.8.2018, 505 §) kaupungin tilojen asukaskäytölle periaat-
teet. Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on määritelty, miten 
ja millä periaatteilla toimialan oppilaitosten tilat ovat opetuksen ulko-
puolisella ajalla asukkaiden vuokrattavissa.

Demokratiakasvatus opetussuunnitelmissa ja tutkinnon perusteissa

Demokratiakasvatus sisältyy perusopetuksen ja lukion opetussuunni-
telmiin sekä Stadin ammatti- ja aikuisopiston tutkinnon perusteisiin. Pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) asetetaan yh-
deksi opetuksen tavoitteeksi hyvinvoinnin, demokratian ja aktiivisen 
toimijuuden edistäminen kansalaisyhteiskunnassa. Opetuksessa tulee 
tarjota oppijoille mahdollisuuksia harjoitella vaikuttamisen taitoja ja 
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vahvistaa jokaisen oppijan osallisuutta. Perusopetuksen yhtenä laaja-
alaisena tavoitteena on saada oppilaat kiinnostumaan kouluyhteisön ja 
yhteiskunnan asioista. Demokratiakasvatukseen liittyviä asioita tutki-
taan usean oppiainesisällön kautta.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan osallisuus ja 
demokraattinen toiminta luovat perustaa opiskelijoiden kasvulle aktiivi-
seen kansalaisuuteen. Helsingin lukioissa opiskelijoita kannustetaan 
osallistumiseen, vaikuttamiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja 
opiskelijat ovat mukana esimerkiksi oppilaitoksen erilaisissa työryhmis-
sä. Demokratiakasvatus ja poliittiseen päätöksentekoon perehtyminen 
sisältyy lukion opetussuunnitelman perusteissa erityisesti yhteiskun-
taopin opiskeluun, jossa käsitellään esimerkiksi valtiollisia ja yhteiskun-
nallisia järjestelmiä ja niissä vaikuttamista. Demokratiakasvatusta to-
teutetaan myös muissa oppiaineissa. 

Helsingin kaupungin lukioiden yhteisessä opetussuunnitelmassa de-
mokratiakasvatuksen keskeinen osa ovat myös valinnaiset Aktiivipolku-
opinnot, joiden tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehittymistä aktiivi-
siksi, vastuuta kantaviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Aktiivipolku-
kursseilla opiskelijat oppivat osallistumista ja vaikuttamista eri tasoilla: 
lukion toiminnassa, lähiympäristössä ja Helsingissä. Aktiivipolku-
opintojen osaamista voi hankkia myös oppilaitoksen ulkopuolella va-
paa-ajalla tai harrastus- ja järjestötoiminnan kautta. Opetussuunnitel-
man mukaan opintojen tavoitteena on muun muassa se, että opiskelija 
oppii ottamaan osaa päätöksentekoon ja tekemään aloitteita sekä toi-
mimaan muiden opiskelijoiden edunvalvojana ja yhteistyön rakentaja-
na.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että käynnissä oleva lu-
kion opetussuunnitelmauudistus tarjoaa hyviä mahdollisuuksia lukio-
opiskelijoiden demokratiakasvatuksen vahvistamiseen entisestään. Yh-
tenä laaja-alaisen osaamisen taitona opetussuunnitelman perusteissa 
on yhteiskunnallinen osaaminen, johon sisältyy demokratiakasvatus. 
Uusien opetussuunnitelman perusteiden myötä on mahdollista suunni-
tella esimerkiksi oppiainerajat ylittäviä opintojaksoja, joissa toteutuu 
demokratiakasvatuksen näkökulma. 

Ammatillisessa koulutuksessa yhteisissä tutkinnon osissa on yhteis-
kunnassa ja kansalaisena toimiminen -tutkinnon osa, joka on pakolli-
nen. Tutkinnon osassa hankittavaan osaamiseen kuuluvat esimerkiksi 
aktiivisena kansalaisena toimiminen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
tavat. Valinnaisissa osaamistavoitteissa syvennetään yhteiskunnallisen 
vaikuttamista osaamista, ja tavoitteena on muun muassa se, että opis-
kelija seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa ja hakee tietoa yhteis-
kunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista. Paikallisina yhteiskunnassa 
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ja kansalaisena toimimisen valinnaisina osaamistavoitteina on Stadin 
ammatti- ja aikuisopistossa yhteiskunnallisen vaikuttamisen kokonai-
suus, jonka tavoitteena on erityisesti tukea opiskelijoiden aktiivisiksi 
kansalaisiksi kasvamista. Paikallisissa valinnaisissa osaamistavoitteis-
sa opiskelija voi perehtyä esimerkiksi järjestössä tai muussa vaikutta-
misorganisaatiossa toimimiseen.

Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvaminen onkin sisällytetty opetussuunni-
telmien ja tutkinnon perusteiden tavoitteiksi. Kasvatus- ja koulutuslau-
takunta kuitenkin muistuttaa, että opetuksen tulee olla oppilaitoksissa 
puoluepoliittisesti sitoutumatonta.

Oppijat aktiivisina toimijoina

Helsinkiläisnuoret harjoittelevat yhteiskunnallista päätöksentekoa, vai-
kuttamista ja osallisuutta monipuolisesti. Kaikki oppijat kuuluvat oppi-
las- tai opiskelijakuntaan, jota edustaa useimmiten oppilas- tai opiskeli-
jakunnan hallitus. Jokainen oppilas- ja opiskelijakunta saa vuosittain 
päättää ns. Ruuti-rahasta, joka on oppilas- ja opiskelijakunnan omaan 
käyttöön varattua rahaa. Alueellista budjetointia harjoitellaan RuutiBud-
jetissa, jota koordinoidaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla. Lisäksi 
nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa helsinkiläisiin Nuorten Ääni -
toimituksen kautta. Joka toinen vuosi 13–17-vuotiaat helsinkiläisnuoret 
valitsevat keskuudestaan 30 edustajaa nuorisoneuvostoon. Nuoriso-
neuvoston jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaupungin lautakunnis-
sa. Nuorten aloitejärjestelmän kautta nuoret pääsevät jättämään toivei-
taan ja kannanottojaan matalalla kynnykselle kaupungin päättäjille. 
OmaStadi-äänestyksessä kaikki helsinkiläiset saavat ehdottaa paran-
nusehdotuksia kaupungille ja näistä 12-vuotiaat ja vanhemmat saavat 
äänestää, mihin kaupungin helsinkiläisille tarkoittama budjetti jaetaan. 

Osallisuus on kaiken toiminnan ytimessä Helsingissä ja yhtenä keskei-
senä opetuksen ja koulutuksen tavoitteena. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalla ymmärretään, että muutokseen tarvitaan kaikkia ja oppi-
jat on otettava mukaan tavoitteiden asettamiseen ja niiden eteen työs-
kentelemiseen. Oppilaitoksissa on paljon käytäntöjä, joissa oppijat ovat 
monilla eri tavoilla osallisina oppilaitoksen toiminnassa. Oppilaitoksissa 
laaditaan kolmen vuoden välein tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-
telmat, joiden toteutumista tarkistetaan vuosittain. Suunnitelmien yti-
messä on osallisuus, jonka kautta oppijoiden sitoutuneisuus opiskeluun 
ja yhteisöön vahvistuu. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö edellyttää ko-
ko yhteisön aktiivisuutta ja suunnitelmien tarkistuksessa ja uusien laa-
dinnassa oppijat ovat aktiivisina toimijoina mukana. Osallisuus on kes-
keistä myös kiinnostuksen heräämisessä yhteiskunnalliseen vaikutta-
miseen. Kun oppilaitoksissa nuoret ovat aktiivisia oman oppimisensa 
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ohjaamisessa, he haluavat ottaa kantaa ja vaikuttaa ympäröivään yh-
teiskuntaan.

Sekä perusopetuksessa että toisella asteella on erilaisia työryhmiä, 
joissa oppijat suunnittelevat ja kehittävät oppilaitoksen käytänteitä ja 
toimintaa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa useissa 
aineissa nostetaan yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja aktiiviseksi, yrit-
teliääksi kansalaiseksi kasvaminen keskiöön. Tiedollisen perustan li-
säksi opetuksessa korostetaan toimijuuden merkitystä ja aktiivista vai-
kuttamista. Oppilaitoksissa on käytössä erilaisia osallisuuden ja vaikut-
tamisen kanavia. Oppijat voivat vaikuttaa kouluruokaan ruokaraadeis-
sa, suunnata päätöksiä kestävän kehityksen mukaisiksi esimerkiksi 
eko-tiimeissä ja ympäristöraadeissa. Oppilas- ja opiskelijakunnan halli-
tuksissa harjoitellaan päätöksentekoa ja vaikuttamisen keinoja. Lisäksi 
koulut ja oppilaitokset hyödyntävät paljon eri ammattiryhmiä osana yh-
teiskunnassa vaikuttamista. Oppilaitoksissa järjestetään vaalipaneeleja, 
asiantuntijavierailuita, retkiä, väittelyitä ja keskustelutilaisuuksia. Oppi-
jat ilmaisevat ajatuksiaan mielipidekirjoituksilla ja järjestävät mieleno-
soituksia tärkeiksi kokemistaan asioista. Oppijoille pyritään mahdolli-
simman monipuolisesti tuomaan esiin erilaisia tapoja vaikuttaa ja tuoda 
esiin omia ajatuksia. Oppilaitoksilla on myös käytäntöjä, joissa oppijoita 
tuetaan osallistumaan lähiympäristönsä toimintaan ja myös viemään 
hyvää muille. 

Helsinkiläisnuoret on otettu aktiivisesti mukaan lukion uudistuvan ope-
tussuunnitelman (LOPS2021) kehitystyöhön. Nuorten osallisuus näh-
dään keskeisenä ja heidän äänensä pyritään eri tavoin saamaan kuu-
luviin. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa opiskelijat ovat mukana johto-
ryhmän toiminnassa ja esimerkiksi opinto-ohjauksen suunnitelman 
teossa. Lisäksi oppijat olivat voimakkaasti mukana kiusaamisen vastai-
sen ohjelman (KVO13) laadinnassa ja sen jalkauttamisessa.

Tilojen käytön periaatteet

Tilojen käyttöperiaatteista on tehty niin kaupunkitasolla kuin toimialata-
sollakin päätökset. Helsingin kaupunginhallitus on laatinut (20.8.2018, 
505 §) tilojen asukaskäytölle yhteiset periaatteet. Periaatteissa linja-
taan, miten tilojen käytössä tulee noudattaa avoimuutta ja tasapuoli-
suutta. Toimialatasolla kaupunginhallituksen periaatteissa linjataan, et-
tä kaupungin tilojen on oltava kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen 
sektorin toimijoiden käytettävissä tilojen normaalin käyttöajan ulkopuo-
lella. Mikäli toiminta kaupungin tiloissa lisää alueen osallistumismahdol-
lisuuksia, viihtyisyyttä tai yhteisöllisyyttä, on tilojen käyttö maksutonta. 

Helsingin kaupunginhallituksen päätöksessä linjataan puolue- ja vaaliti-
laisuuksiin tarkoitetusta tilojen käytöstä. Päätöksessä korostetaan, mi-
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ten yksittäisen puolueen tai ehdokkaan järjestämistä vaalitilaisuuksista 
peritään maksu. Kaupungin tilojen samaa toimipistettä voi vuokrata 
samalle poliittiselle toimijalle vain yhden kerran omaa vaalitilaisuutta 
varten. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on laadittu ohjeet tilojen asu-
kaskäytöstä. Muiden kuin liikuntakäyttöön tarkoitettujen tilojen käyttö-
vuoroja voivat varata Timmi-järjestelmän kautta seurat, järjestöt, yksi-
tyiset henkilöt ja yritykset. Oppilaitosten tilat on varattu oppilaitosten 
käyttöön klo 8–17, jonka jälkeen liikuntatilojen varauksesta vastaa kult-
tuuri- ja vapaa-ajan toimiala ja muut tilat ovat asukkaille varausjärjes-
telmästä vapaasti varattavissa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa valtuustoaloitteessa esitet-
tyä selvityksen tekemistä yhtenäisten käytäntöjen luomisesta puoluepo-
liittiselle toiminnalle kaupungin tiloissa ja kouluissa nuorten aktiivisen 
kansalaisuuden edistämiseksi. Tämä tukisi nuorten vaikuttamista ja 
osallisuutta sekä aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.02.2020 § 39

HEL 2019-011887 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. 
Aloitteen ajatus demokratiakasvatuksen vahvistamisesta on kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kannatettava. Myös en-
tistä selkeämmät ja paremmin tunnetut yhteiset pelisäännöt ja käytän-
teet puoluepoliittisten toimijoiden näkymisestä kouluissa ja muissa 
kaupungin tiloissa tarvitaan.  Näiden sääntöjen laatimisessa tulee kui-
tenkin huomioida kaupungin eri toimintojen erilaiset tarpeet sekä näitä 
toimintoja ohjaava erillislainsäädäntö, kuten nuorisolaki ja sen kunnan 
nuorisotyölle asettamat tavoitteet ja velvoitteet.  

Toteuttaessaan nuorisolain 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee 
luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja nuorisotoiminnalle järjestämällä nuo-
rille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoi-
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mintaa. Nuorisotoiminnalla tarkoitetaan laissa nuorten omaehtoista 
toimintaa. Nuorisotyöllä puolestaan tarkoitetaan nuorten kasvun, itse-
näistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. Nuorisolain li-
säksi myös kuntalaki velvoittaa kuntia huolehtimaan asukkaiden osalli-
suudesta. Kuntalain 22 §:n mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen 
käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunnan-
valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistu-
mismahdollisuuksista.

Voimassa olevan Helsingin kaupunkistrategian mukaan tasavertaisten 
mahdollisuuksien luomiseksi kaupunki varmistaa, että sen tiloja on 
helppoa ja turvallista käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimin-
taan. Julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja 
kansalaistoimintaan helpotetaan. Kaupunkistrategian mukaisesti Hel-
sinki tukee asukkaiden ja yhteisöjen alueellista oma-aloitteellisuutta ja 
yhteistoimintaa. Kaupungin tilojen asukaskäytön pohjana olevat arvot 
ovat asukaslähtöisyys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenver-
taisuus, taloudellisuus, turvallisuus, osallisuus ja osallistuminen sekä 
yrittäjämyönteisyys. Kaupungin omistamien tilojen asukaskäytön tulee 
olla edellä mainittujen arvojen mukaista ja tilojen käyttöä edistetään 
edellä mainittujen arvojen pohjalta selkeästi, avoimesti ja niin laajasti 
kuin se on mahdollista.

Helsingin kaupunkihallitus on päättänyt 30.8.2018, että pääsääntöisesti 
kaupungin toimialojen tilat ovat varsinaisen käyttöajan ulkopuolella 
kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sektorin käytettävissä. Maksuton-
ta kaupungin tilojen käyttöä on päätöksen mukaan kaupungin oma toi-
minta, koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä luokkatoimikuntien toi-
minta, vanhempainyhdistysten ja vastaavien toiminta, yleishyödyllinen 
järjestö- ja kansalaistoiminta, kaupunkikulttuurinen aktiivisuus, aktivis-
mi, omaehtoinen järjestäytymätön harrastustoiminta sekä taiteen peru-
sopetuksen ryhmä- ja yksilöopetus.

Päätöksen mukaan kukin toimiala päättää omista asukaskäyttöön liitty-
vistä linjauksistaan. Pääsäännön tulee kuitenkin eri toimialoilla olla, että 
tilat ovat varsinaisen käyttöajan ulkopuolella kansalaisyhteiskunnan ja 
kolmannen sektorin toimijoiden käytettävissä. Kukin toimiala päättää 
palveluun liitettävistä tiloista ja niiden liittämisjärjestyksestä, tiloihin liit-
tyvistä ohjeista ja rajoituksista sekä peruutusehdoista.

Nuorisopalvelukokonaisuuden tilojen käytön periaatteet pohjautuvat 
nuorisolakiin ja Helsingin kaupungin yleisiin linjauksiin tilojen käytöstä. 
Nuorisopalvelukokonaisuuden johtoryhmä on linjannut kokouksessaan 
2.12.2019 nuorisopalvelujen tilojen maksuttoman käytön ja käyttövuo-
rojen jakoperusteet vuodelle 2020. Jakoperusteet ovat priorisointilin-
jauksia, eli järjestyksessä edellä oleva toiminta menee järjestyksessä 
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myöhemmin olevan toiminnan edelle, jos varausta on tekemässä sa-
malle ajalle kaksi eri toimijaa. Jakoperusteiden järjestys on: 1. Toimi-
paikan oma toiminta, 2. Helsinkiläisten nuorten toimintaryhmät ja nuori-
sojärjestöt, 3. Yhdistykset, joiden kotipaikka on Helsinki, 4. Helsingin 
kaupungin toimialat. Lisäksi lakisääteisen iltapäivätoiminnan ja taiteen 
perusopetuksen ryhmätoiminta lasten ja nuorten osalta sekä kotoutta-
mista edistävän ryhmätoiminnan järjestäminen nuorisotiloissa on mak-
sutonta. Helsingin nuorisopalvelukokonaisuuden tilojen käytössä poliit-
tisia nuorisojärjestöjä kohdellaan yhdenvertaisesti muiden nuorisojär-
jestöjen kanssa.

Tiloja varataan suoraan nuorisotyön yksiköistä, sekä pieneltä osin 
myös Varaamon kautta. Vakituiset vuorot myöntää nuorisotyöyksikön 
toiminnanjohtaja ja tilapäiset vuorot vastaava nuoriso-ohjaaja tai toimi-
paikan nimetty henkilö. Yksiköiden esimiehille ja vastaaville ohjaajille 
on järjestetty valmennus, jossa on käyty yksityiskohtaisesti läpi haku-
lomakkeet, aikataulut, maksuryhmittely ja se, miten käyttäjäryhmiä pai-
notetaan. Tällä myös pyrittiin siihen, että eri yksiköissä noudatetaan 
vuorojen osalta samoja periaatteita.

Nuorisopalvelukokonaisuuden keskeisenä tehtävänä on edistää kau-
pungissa toimivien nuorisojärjestöjen ja nuorten ryhmien toimintaedelly-
tyksiä sekä nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen 
keinoja. Tilojen lisäksi nuorten kansalaistoiminnalle tarjotaan paljon 
muutakin tukea. Yksi merkittävä tukimuoto ovat avustukset. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö vastaa valtakunnallisten nuorisojärjestöjen tukemi-
sesta ja kunnat tukevat paikallisten nuorisojärjestöjen toimintaa. Nuori-
sopalvelukokonaisuuden avustustoimintaa ohjaavat Helsingin kaupun-
gin avustusohje ja nuorisojaoston hyväksymä nuorisoyhdistysten avus-
tusohjesääntö. Lähtökohtana on, että yhdistyksiä on kohdeltava tasa-
puolisesti. Avustuksella on tarkoitus avustaa, eikä ylläpitää toimintaa, 
joten jokaisella yhdistyksellä pitää olla myös omaa varainhankintaa 
toimintojensa toteuttamiseksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämisek-
si on myös se, että avustettava toiminta tukee nuorisopalvelujen toimin-
ta-ajatusta. 

Avustuksia myönnetään nuorisopalvelukokonaisuudessa sekä toiminta-
avustuksien että projektiavustuksien muodossa. Projektiavustuksiin si-
sältyy Sponssi-avustus, jolla tuetaan nuorten omaehtoisia ryhmiä. 
Sponssi on joustava avustusmuoto, joka ei vaadi rekisteröitymistä yh-
distykseksi. Nuorisopalvelukokonaisuuden muita avustuksia voivat ha-
kea nuorisoyhdistykset. Toiminta- ja projektiavustuksin tuetaan monia 
järjestöjä, jossa nuoret toimivat aktiivisesti kansalaisvaikuttamisen ken-
tällä. Lisäksi nuorisopalvelujen avustuksiin sisältyy palkkausavustus, jo-
ta saavat järjestöt linjataan kolmen vuoden välein tapahtuvan hakijajär-
jestöjen laajan arvioinnin perusteella. 
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Nuorisopalvelukokonaisuus tukee myös puoluepoliittisia nuorisojärjes-
töjä eri tavoilla. Vuodelle 2019 nuorisojaoston avustusmäärärahoista 
myönnettiin helsinkiläisille puoluepoliittisille nuorisojärjestöille palkkau-
savustuksina 127 810 euroa joka on 17,51 % palkkausavustusten ko-
konaismäärärahoista. Toiminta-avustusta näille järjestöille myönnettiin 
36 650 euroa, joka on 3,80 % toiminta-avustuksen kokonaismäärära-
hoista. Poliittiset nuorisojärjestöt ovat olleet nuorisoasiainkeskuksen 
kumppaneita vuosikymmenien ajan. Viime vuosina yhteistyö on moni-
puolistunut. Yhteistyötä tehdään äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi, 
kunnallisen päätöksentekojärjestelmän tutuksi tekemiseksi sekä erilais-
ten politiikkaa tutuksi tekevien tapahtumien järjestämisessä kouluissa. 
Järjestöt ovat myös aktiivisesti osallistuneet nuorisopalveluiden järjes-
tämiin tapahtumiin ja seminaareihin. Lisäksi nuorisopalvelukokonaisuus 
on järjestänyt poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa yhdessä vaalipa-
neeleita, politiikkatoreja ja muita politiikkaan ja vaikuttamiseen liittyviä 
tapahtumia yläkouluissa, lukioissa ja ammattiopistossa. Helsingin tapa, 
jossa kaikki poliittiset nuorisojärjestöt ovat saman pöydän ääressä ke-
hittämässä erilaisia yhteiskunnallisen aktiivisuuden edistämisen muoto-
ja, on Suomessa ainutlaatuista.

Tilojen ja avustuksen lisäksi muita tukimuotoja nuorten kansalaistoi-
minnalle nuorisopalvelukokonaisuudessa ovat monenlaiset välineet, 
materiaalit ja neuvontapalvelut. Monistamossa saa painettua erilaisia 
painotuotteita maksutta sekä tarvittaessa opastusta taittotyöhön. Wem-
paimistosta voi lainata retkeilyvälineitä nuorten ryhmän tai nuorisojär-
jestön käyttöön. AV-lainaamosta on mahdollista lainata teknistä kalus-
toa esimerkiksi videon kuvaamiseen. Jos sopivaa palvelua ei nuoriso-
palvelukokonaisuudesta jollekin nuorten ryhmälle löydy, pyritään nuoret 
opastamaan sopivien palvelujen äärelle. 

Nuorten omaehtoisen toiminnan ja aktivismin tukemista kehitetään 
vuoden 2020 aikana. Tavoite on mukana nuorisopalvelukokonaisuuden 
vuoden 2020 tuloskortissa. Vuoden aikana kootaan selkeä nuorten 
omaehtoisen toiminnan palveluvalikko. Kaikkien nuorisotyön yksiköiden 
henkilöstöä koulutetaan palveluvalikosta sekä laajemminkin omaehtoi-
sen toiminnan ja aktivismin tukemisesta. 

Nuorten kiinnostus politiikkaan ja yhteiskunnallisiin asioihin on kasva-
nut, mutta nuorten äänestysaktiivisuus vaaleissa on silti edelleen sel-
västi vähäisempää kuin vanhempien ikäluokkien. Vuoden 2018 nuori-
sobarometrissa nuorten kiinnostus politiikkaa kohtaan oli korkeimmil-
laan koskaan 20 vuotisen mittaushistorian aikana. Kiinnostus etenkin 
ulkoparlamentaariseen toimintaan on kasvanut. Samaan aikaan esi-
merkiksi edellisissä eurovaaleissa 18–24-vuotiaista äänesti 10 %. Koko 
EU:n alueella 18–24-vuotiaista äänesti keskimäärin 28 %. Nuoret ovat 
kuitenkin vanhempia ikäluokkia aktiivisempia uusissa vaikuttamisen ta-
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voissa, kuten kansalaisaloitteiden kannattamisessa ja ostopäätöksillä 
vaikuttamisessa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mu-
kaan kaupungin on tärkeä tukea monipuolisesti nuorten vaikuttamista 
ja osallisuutta politiikassa ja kaikessa muussakin kansalaisvaikuttami-
sessa. Nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi ja äänestysak-
tiivisuuden parantamiseksi erityistä huomiota on syytä kiinnittää etenkin 
nuorten osallisuuteen vaaleissa ja puoluepolitiikassa.

Käsittely

25.02.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Pauliina Saares: Lisätään kappaleen (7) loppuun:

“Helsingin nuorisopalvelukokonaisuuden tilojen käytössä poliittisia nuo-
risojärjestöjä kohdellaan yhdenvertaisesti muiden nuorisojärjestöjen 
kanssa.”

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

Lautakunta hyväksyi Pauliina Saareksen vastaehdotuksen yksimieli-
sesti.

Vastaehdotus:
Pauliina Saares: Korvataan kappaleen (14) viimeinen virke seuraavasti:

“Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin 
on tärkeä tukea monipuolisesti nuorten vaikuttamista ja osallisuutta po-
litiikassa ja kaikessa muussakin kansalaisvaikuttamisessa. Nuorten ak-
tiivisen kansalaisuuden edistämiseksi ja äänestysaktiivisuuden paran-
tamiseksi erityistä huomiota on syytä kiinnittää etenkin nuorten osalli-
suuteen vaaleissa ja puoluepolitiikassa.”

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

Lautakunta hyväksyi Pauliina Saareksen vastaehdotuksen yksimieli-
sesti.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2020 33 (139)
Kaupunginhallitus

Asia/6
17.08.2020

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

§ 434
V 9.9.2020, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite TET-jakson syr-
jimättömyydestä

HEL 2019-012406 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite
2 Yhdenvertaisuustoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Suldaan Said Ahmed ja 19 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki varmistaa, etteivät romaninuoret kohtaa 
syrjintää Työelämään tutustumis (TET) -jaksolla.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin pitää työnantajana pohtia, mi-
ten se voi parhaiten tukea romaninuorten pääsyä harjoitteluun yhteis-
työssä koulujen kanssa. Muihin työnantajiin vaikuttamisen sijaan kau-
pungin ensisijaisena tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta omassa 
työnantajapolitiikassaan.

Yhdenvertaisuustoimikunta on jo aiemmassa kannanotossaan roma-
nien aseman edistämisestä nostanut esille romaninuorten kohtaamat 
haasteet työelämään tutustumispaikkaa hakiessa. TET-jakso on nuoril-
le usein ensimmäinen kokemus työelämästä, mutta monelle romani-
nuorelle se on ensimmäinen kokemus työsyrjinnästä. Syrjintä heiken-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2020 34 (139)
Kaupunginhallitus

Asia/6
17.08.2020

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

tää romaninuorten itseluottamusta ja hyvinvointia ja asettaa heidät yh-
teiskunnan marginaaliin jo nuoressa iässä.

Kaupunki voisi itse olla edelläkävijä ja ottaa aktiivisemmin romaninuoria 
TET-jaksoille kaupungin omille työpaikoille. Yhdenvertaisuustoimikunta 
on pitänyt esillä positiivisen erityiskohtelun käyttöä työnantajapolitiikas-
sa laajemminkin. Kaupunki tarjoaa tällä hetkellä varsin vähän työelä-
mään tutustumispaikkoja. Onnistuneet työelämäjaksot auttavat nuorta 
tekemään tulevaan koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä tai 
saamaan kesätyöpaikan. Mielekkään harjoittelupaikan saaminen voi ol-
la haasteellista, jos nuorella on eri kieli- tai kulttuuritausta tai erityisen 
tuen tarvetta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosina 2017−2018 toteuttama 
romanien hyvinvointitutkimus osoittaa, että romaninuorten on vaikea 
syrjinnän vuoksi saada harjoittelupaikkoja ja työllistyä valmistumisen 
jälkeen. Noin kolme neljästä alle 30-vuotiaasta romaninuoresta on työt-
tömänä. Opetusvirasto on syksyllä 2016 kartoittanut romaninuorten 
TET-paikan saantia osana Tsetanes naal -hanketta. Tulosten mukaan 
romaninuorten TET-paikan saanti sujui samoin kuin muillakin oppilailla. 
Paikan saannissa autettiin saman verran tai hieman enemmän suh-
teessa muihin oppilaisiin. Kysymyksiin vastasivat helsinkiläisten perus-
koulujen koulukuraattorit ja opinto-ohjaajat. TET-jakso ei näissä oppi-
lashuoltohenkilöstön vastauksissa näkynyt erityisenä ongelmakohtana. 
Tämän päivän tilanteesta ei ole tutkimustietoa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laaditaan tällä hetkellä rasismin 
ja syrjinnän vastaista toimintamallia, jossa voisi kehittää erilaisia toi-
menpiteitä romaninuorten tukemiseksi myös TET-paikan saamisessa. 
Yläkoulujen oppilaanohjauksen vahvistaminen on toimenpiteenä myös 
nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen Mukana-ohjelmassa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kaupunginkanslian elinkeino-
osaston yhteistyönä toteutetaan tänä vuonna Yrittäjyyden ja työelämä-
osaamisen Stadi-valmisteluhanke. Sen tavoitteena on luoda selkeä ja 
toimiva rakenne yrittäjyys- ja työelämäosaamiselle koko kaupungin 
alueella. Hanke luo yhteistyöverkoston elinkeinotoimijoiden ja opiskeli-
joiden sekä henkilöstön välille. Valmisteluhankkeessa kehitetään myös 
työelämään tutustumiseen liittyvien harjoittelujaksojen sisältöjä perus- 
ja toisella asteella.

Yhteistyössä Helsingin Yrittäjät ry:n kanssa on jo aiemmin laadittu alu-
eellisen opinto-ohjauksen ja paikallisten yrittäjäyhdistysten kartta, joka 
luo pohjan yhteistyölle alueen koulujen ja yrittäjien välille. Tavoitteena 
on edistää koulujen ja yritysten välistä alueellista yhteistyötä ja auttaa 
nuoria löytämään turvallinen työelämään tutustumispaikka.
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Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä yhdenvertai-
suustoimikunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite
2 Yhdenvertaisuustoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.03.2020 § 44

HEL 2019-012406 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Said Ah-
med Suldaanin valtuustoaloitteesta TET-jakson syrjimättömyydestä:

Helsinkiläisten peruskoulujen tehtävänä on edistää alueellista, kulttuu-
rista ja sosiaalista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhdenvertainen 
kohtelu edellyttää perusoikeuksien ja osallistumisen mahdollisuuksien 
turvaamista kaikille sekä yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosina 2017-2018 toteuttama ro-
manien hyvinvointitutkimus osoittaa, että romaneiden kokemuksen mu-
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kaan nuorten on vaikea saada syrjinnän vuoksi harjoittelupaikkoja ja 
työllistyä valmistumisen jälkeen. Noin kolme neljästä alle 30-vuotiaasta 
romaninuoresta on työttömänä. Perusopetuksen opetussuunnitelman 
mukaan oppilaalle tulee järjestää vuosiluokkien 7-9 aikana työelämään 
tutustumisjaksoja koulutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn 
arvostuksen lisäämiseksi. Työelämään tutustumisjaksojen tavoitteena 
on vahvistaa oppilaan kokemuksia työelämästä ja ammateista aidossa 
työympäristössä sekä lisätä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja 
myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan.

Työelämään tutustumisen jaksojen aikana saadut kokemukset auttavat 
oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdolli-
suudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Onnis-
tuneet työelämäjaksot auttavat nuorta tekemään tulevaan koulutukseen 
ja ammattiin liittyviä päätöksiä tai saamaan kesätyöpaikan. Nuorelle 
mielekkään työelämään tutustumispaikan saaminen voi olla haasteelli-
sempaa, jos nuorella on eri kieli- ja kulttuuritausta tai erityisen tuen tar-
vetta. Työnantajat, joilla on ennestään hyviä kokemuksia, ottavat nuoria 
helpommin työelämään tutustumisjaksoille. Työnantajien huonot koke-
mukset työelämään tutustumisjaksolla olevasta nuoresta, vaikeuttavat 
seuraavan hakijan harjoittelupaikan saantia samaiselta työnantajalta. 
Yhteistyössä Helsingin Yrittäjät ry:n kanssa on laadittu Helsingin kau-
pungin alueellisen opinto-ohjauksen ja paikallisten yrittäjäyhdistysten 
kartta, joka luo pohjan yhteistyölle alueen koulujen ja yrittäjien välille. 
Yhteistyön tavoitteena on edistää alueen koulujen ja yritysten välistä 
yhteistyötä ja auttaa nuoria löytämään turvallisen työelämään tutustu-
mispaikan. 

Romaninuorten TET -tilannekartoitus 2016

Syksyllä 2016 Opetusviraston Tsetanes naal -hankkeen tilannekartoi-
tukseen liittyneen kyselyn tulosten mukaan romaninuorten TET-paikan 
saanti sujui samalla tavoin suhteessa muihin oppilaisiin. TET-paikan 
saannissa avustettiin samalla tavoin tai hieman enemmän suhteessa 
muihin oppilaisiin. Kysymyksiin vastasivat helsinkiläisten peruskoulujen 
työntekijät, lähinnä koulukuraattorit ja opinto-ohjaajat. Työelämään tu-
tustumisjakso ei näissä oppilashuoltohenkilöstön vastauksissa määrit-
tynyt erityiseksi ongelmakohdaksi. Tämän päivän tilanteesta ei ole tut-
kimustietoa. Etnisen taustan perusteella ei myöskään tehdä tilastoa, jo-
ten romanioppilaiden sijoittumisesta eri kouluihin ei ole valmista tietoa 
saatavilla.

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yksi keskeinen painopiste on 
nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen ja eriarvoisuuden vähentä-
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minen. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen kaupunkistrategiahank-
keella, Mukana-ohjelmalla, tavoitellaan systeemistä muutosta, jonka 
myötä lasten ja nuorten syrjäytyminen, ylisukupolvisen syrjäytymisen 
periytyminen ja alueellinen eriytyminen vähenevät Helsingissä. Mukana 
–ohjelman toimenpiteessä 25 tavoitteena on vahvistaa yläkoulujen op-
pilaanohjausta luomalla systemaattisen ohjauksen malli, jonka myötä 
nuoret saavat aiempaa vahvemmin tukea itselleen sopivan ja mielek-
kääksi koetun toisen asteen koulutuspaikan valinnassa.

Yrittäjyys- ja työelämäosaamisen Stadi -hanke

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja elinkeino-osaston yhteistyönä 
toteutetaan vuonna 2020 Yrittäjyyden ja työelämäosaamisen Stadi -
valmisteluhanke, jonka tavoitteena on luoda selkeä ja toimiva rakenne 
Helsingin kaupungin yrittäjyys- ja työelämäosaamisen toteuttamiseen 
koko kaupungin alueella. Hanke edistää innovaatiotoimintaa luomalla 
Helsingistä puuttuvan yhteistyöverkoston elinkeinotoimijoiden ja opis-
kelijoiden sekä henkilöstön välille. Valmisteluhankkeessa innovoidaan 
työelämään tutustumiseen liittyvien harjoittelujaksojen sisältöjä perus- 
ja lukio- sekä ammatillisessa opetuksessa sekä valmistellaan helsinki-
läisen yrittäjyys- ja työelämäosaamisen pedagogista ja viestinnällistä 
edistämistä nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin luomalla yrittäjyys- ja 
työelämäosaamisen palvelukonsepti ja konkreettinen toimintamalli. 
Parhaimmillaan hanke rikkoo syrjäytymisen ja työttömyyden ketjuja ja 
avaa yrittäjyyden myös niille nuorille, joilla yrittäjyys ei ole osa omaa 
kasvuympäristöä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että Helsingin kaupunki tarjoaa 
varsin vähän työelämään tutustumispaikkoja. Lautakunta korostaa, että 
kaupunki voisi itse olla edelläkävijä ja ottaa aktiivisemmin romaninuoria 
työelämään tutustumisjaksoille. Opetuksen järjestäjän tulee arvioida ja 
edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan ja yhteistyössä mui-
den toimijoiden kanssa. Kaikille oppilaille kuuluu tasaveroiset mahdolli-
suudet työelämään tutustumisjaksoille, myös romaninuorille. Kasvatus- 
ja koulutuslautakunta ei kannata erillisen asennekampanjan toteutta-
mista, mutta pitää tärkeänä syrjimättömyyden edistämistä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Annika Naski, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 27277

annika.naski(a)edu.hel.fi
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§ 435
V 9.9.2020, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite koulukiusaami-
sen kitkemisestä

HEL 2019-012407 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Suldaan Said Ahmed ja 16 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki varmistaa, että jokainen koulukiusaamis-
tapaus selvitetään ja kiusaamisen vastaiseen työhön panostetaan var-
mistamalla hyviä kokemuksia saaneiden toimintojen (esim. Aseman 
Lapset ry:n K-0-toiminta) jatkuminen kaupungin palvelutarjonnassa.

Kaupunginhallitus toteaa, että kasvatus- ja koulutuslautakunta on loka-
kuussa 2019 hyväksynyt kunnianhimoisen kiusaamisen vastaisen oh-
jelman. Ohjelma laadittiin yhdessä lasten, nuorten ja kolmannen sekto-
rin toimijoiden kanssa ja sen toimenpiteitä on ryhdytty toteuttamaan se-
kä toimialan sisällä että yhteistyökumppanien kanssa. Ohjelmaa on kä-
sitelty myös valtuustossa 27.11.2019 § 355 valtuutettu Alametsän te-
kemän aloitteen yhteydessä.

Yksi ohjelman toimenpiteistä on Aseman Lapset ry:n kehittämän K-0-
mallin tai vastaavan juurruttaminen kaikkiin helsinkiläisiin kouluihin. Se 
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on tarkoitettu tilanteisiin, joissa kiusaamistilanne on kärjistynyt niin, että 
vähintään yksi osapuolista on tehnyt rikosilmoituksen. Aseman Lasten 
työntekijät ovat tulleet kouluun tai oppilaitokseen ja selvittäneet tilannet-
ta osapuolten kanssa. Kouluun on tuotu esimerkiksi nuorisotyön, per-
hetyön ja sovittelun osaamista. Mallin avulla on saatu uutta näkökul-
maa konfliktien ratkaisuun, tehostettu yhteistyötä ja vahvistettu muissa 
yhteyksissä toimivia menetelmiä.

K-0-malli on ollut toimiva ja mukana olleet perheet ovat saaneet siitä 
apua, joten kaupunki tarvitsee vastaavaa toimintaa myös jatkossa. 
Aseman Lapset on pilotoinut mallia Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avus-
tuskeskuksen rahoituksella ja kaupunki on ostanut palvelua suorahan-
kintana. Tätä ei voida enää jatkaa, sillä kaupungin tulee noudattaa 
hankintalain vaatimuksia. K-0-tyylinen toiminta kilpailutetaan kuluvan 
kevään aikana. 

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

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.03.2020 § 66

HEL 2019-012407 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kaupunginhallituksellaseuraavan lau-
sunnon Said Ahmed Suldaanin valtuustoaloitteeseen koulukiusaamisen 
kitkemisestä:

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta hyväksyi 
lokakuussa 2019 kunnianhimoisen kiusaamisen vastaisen ohjelman eli 
KVO13. Ohjelma laadittiin yhdessä lasten, nuorten ja kolmannen sekto-
rin toimijoiden kanssa. Keskeistä ohjelman laatimisessa on ollut se, et-
tä lapset ja nuoret ymmärtävät suunnitelman ja ottavat sen omakseen. 
Ohjelmaa laadittaessa kartoitettiin ensin kiusaamisen estämisen nykyti-
la varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella.

Ohjelmassa on kaikkiaan kolmetoista pääkohtaa, joista osa liittyy kiu-
saamisen ennaltaehkäisyyn, osa päiväkodin/koulun/oppilaitoksen toi-
menpiteisiin kiusaamistilanteissa ja osa niihin tilanteisiin, joihin tarvi-
taan oman henkilökunnan ulkopuolisia toimijoita. Ohjelman toimenpitei-
tä on ryhdytty toteuttamaan sekä toimialan sisällä että yhteistyökump-
panien kanssa.

Kiusaamisen vastaisen ohjelman pääkohdat ovat:

1. Hyvinvoinnin mittarit
2. Sosiaalisia- ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä 

kehittävät ohjelmat
3. Ryhmien, luokkien ja yhteisöjen yhdessä sovitut säännöt
4. Jatkuva ryhmäyttäminen ja sosiaalisen kiinnittymisen edistämi-

nen
5. Hyvinvoinnin starttitapaamiset
6. Sähköiset palautekanavat
7. Kiusaamisen selvittämisen kirjaaminen
8. Kiusaamisen vastaisten toimien vastuuhenkilöt
9. Restoratiiviset lähestymistavat 

10. Nimikkoaikuinen paljon kiusatuksi tulleelle
11. Kiusaaminen on rikos. K-0 -toiminta kaikki koulut kattavaksi
12. Tukioppilastoiminnan kehittäminen
13. Vertaistukitoiminta
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Kunnianhimoinen kiusaamisen vastainen ohjelma kokoaa nykyiset, 
toimivat keinot ja luo uusia keinoja kiusaamisen torjuntaan. Ohjelmaa 
muokataan käytössä sitä mukaa, kun tarvetta ilmenee. 

Ohjelma muokataan kuluttajaystävälliseen muotoon mainostoimiston 
avulla, ja se levitetään tiedoksi paitsi kouluväelle, myös laajemminkin 
kaupunkilaisten tietoon. Kiusaamisen torjunta on kaikkien aikuisten 
asia. 

Yksi ohjelman toimenpiteistä on Aseman Lapsissa kehitellyn K-0 -
mallin tai vastaavan juurruttaminen kaikkiin helsinkiläisiin kouluihin. 
Malli on tarkoitettu tilanteisiin, joissa kiusaamistilanne on kärjistynyt sil-
le asteelle, että vähintään yksi kiusaamisprosessin osapuolista on teh-
nyt rikosilmoituksen. Aseman Lasten työntekijät ovat tulleet kouluun tai 
oppilaitokseen ja he ovat selvittäneet tilannetta eri osapuolten kanssa.  
Kouluun tai oppilaitokseen on tuotu esimerkiksi nuorisotyön, perhetyön 
ja sovittelun osaamista. Mallin avulla on tuotu uutta näkökulmaa konf-
likteihin, tehostettu yhteistyötä ja vahvistettu muissa yhteyksissä toimi-
via menetelmiä. 

Toimintamallin ei ole tarkoitus korvata koulujen ja oppilaitosten käytös-
sä olevia kiusaamisen vastaisia menetelmiä, vaan tukea ja vahvistaa 
niitä.  

K-0:n avulla käsiteltävät kiusaamistapaukset ovat olleet usein moniulot-
teisia: niissä on voinut täyttyä useita rikosnimikkeitä, tekijöiden ja uh-
rien roolit ovat olleet epäselviä ja konfliktit ovat ulottuneet myös vapaa-
ajalle sekä sosiaaliseen mediaan. Tilanteet ovat monesti kärjistyneet 
niin, että kodin ja koulun välinen yhteistyö on vaikeutunut. Työskente-
lyssä on jalkauduttu kouluun, koteihin ja verkostoihin. Keskeistä on sel-
vittää tapahtumien kulku ja kaikki osapuolet, joihin tilanne on vaikutta-
nut. Tilanteen pysäyttämisessä ja selvittämisessä on huomioitu yksilöt, 
ryhmä, kouluyhteisö ja tarvittaessa vielä tätäkin laajempi sosiaalinen 
piiri. 

K-0 -mallin vaikuttavuutta on arvioitu Noora Hästbackan julkaisussa 
Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen (2018 Nuorisotutkimus-
verkosto: verkkojulkaisuja 130). Hän arvioi mallia lähinnä kahden ta-
paustutkimuksen kautta. 

Ensimmäinen havainto tutkimusprosessin aikana oli kiusaamistapaus-
ten monisyisyys. Koska kiusaamistapaukset ovat monisyisiä, tapausten 
tunnistaminen ja niihin puuttuminen on haastavaa. Monimutkaisiin il-
miöihin ei ole olemassa yksinkertaisia ratkaisuja. Ristiriita syntyy siitä, 
että kiusaamistilanteiden selvittäminen vaatii tekijöiden ja uhrien mää-
rittelyä ja toimenpiteiden kohdistamista oikeisiin henkilöihin, mutta tätä 
luokittelua on vaikea yksiselitteisesti tehdä.
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Toiseksi, vanhemmilla on merkittävä rooli koulukiusaamisen selvittämi-
sessä. Keskeinen havainto on vanhempien luottamuksen puute koulun 
toimiin. Koulun käytännöt kiusaamiseen puuttumisessa olivat niin nuo-
rille kuin heidän vanhemmilleen esimerkkitapauksissa epäselviä. Lain 
määrittelemä vaitiolovelvollisuus estää työntekijöitä tiedottamasta mui-
hin oppilaisiin kohdistuneista toimenpiteistä, mikä voi osaltaan selittää 
epätietoisuutta. Tutkimusaineiston perusteella ei voi sanoa, ovatko kou-
lun toimenpiteet olleet kyseisissä tapauksissa johdonmukaisia ja riittä-
viä. Tästä huolimatta on selvää, että perheiden luottamuksen puute 
koulun toimiin tulisi paremmin huomioida ja että on työskenneltävä yh-
teisymmärryksen saavuttamiseksi.  

Kolmas keskeinen tutkimustulos on yhtenäisten käytäntöjen puute vi-
ranomaisten välisessä työskentelyssä kiusaamistilanteissa. Oppilaitos-
ten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on lainsäädännös-
sä ohjattu useiden eri viranomaisten vastuulle ja siksi siitä huolehtimi-
nen on pirstaleista.  

Lainsäädäntö ei ohjaa tarkasti sitä, kenen tulee puuttua kiusaamiseen. 
Koulun sisäiset toimenpiteet etenevät portaittain, opettajalta kiusaami-
seen puuttuvalle työryhmälle ja heiltä opiskeluhuoltoryhmälle. Tarvitta-
va tieto ei aina siirry saumattomasti työntekijöiden välillä eivätkä yksilöl-
lisen ja yhteisöllisen oppilashuollon menetelmät nivoudu yhteen. 

K-0 -toiminta on ollut toimivaa ja mukana olleet perheet ovat saaneet 
siitä apua, joten kaupunki tarvitsee vastaavan tyylistä toimintaa myös 
jatkossa. Aseman lapset on pilotoinut mallia STEAn (Sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen avustuskeskus) rahoituksella, ja tämän jälkeen Helsin-
gin kaupunki on ostanut palvelua suorahankintana. Tätä käytäntöä ei 
voi enää jatkaa, sillä Helsingin kaupungin tulee noudattaa hankintalain 
vaatimuksia. Tämän vuoksi K-0 -tyylinen toiminta kilpailutetaan kuluvan 
vuoden kevään aikana. Käytännössä hankintatoimisto tekee ensin tie-
topyynnön, jonka avulla kartoitetaan, millaisia valmiuksia mahdollisilla 
alalla toimivilla tahoilla on tuottaa tämän tyylistä palvelua. Jatkossa pal-
velua tulee saada myös ruotsin kielellä. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Crister Nyberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi
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§ 436
V 9.9.2020, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite englanninkielisen 
opetuksen lisäämisestä

HEL 2019-012411 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Johanna Nuorteva ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki selvittää englanninkielisen opetuksen lisäämis-
tä perusopetuksessa ja toisella asteella ja samalla tarvetta perusope-
tuksen järjestämiseksi muilla keskeisillä kielillä.

Kaupunginhallitus toteaa, että englanninkielisen ja laajamittaisen kaksi-
kielisen suomi−englanti-opetuksen aloituspaikkoja tullaan seuraavan 
kolmen vuoden aikana lisäämään sekä ensimmäiselle että seitsemän-
nelle luokalle. 
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Englanninkielisessä perusopetuksessa on ensimmäisellä luokalla yh-
teensä 78 aloituspaikkaa Ressun peruskoulussa ja Maunulan ala-
asteella ja seitsemännellä luokalla yhteensä 106 aloituspaikkaa Kulo-
saaren yhteiskoulussa, Maunulan yhteiskoulussa ja Ressun peruskou-
lussa. Laajamittaista kaksikielistä suomi−englanti-opetusta annetaan 
viidessä koulussa ensimmäiseltä luokalta alkaen ja aloituspaikkoja on 
yhteensä 130. Englanninkielisessä opetuksessa 80 % opetuksesta an-
netaan englanniksi ja laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa 
25−50 %. 

Englanninkielisen perusopetuksen paikkoja on lisätty Ressun perus-
koulussa ensimmäiselle ja seitsemännelle luokalle strategisen tavoit-
teen mukaisesti. Vuoteen 2025 mennessä Ressun peruskoulussa on 
kaksi englanninkielisen perusopetuksen ryhmää jokaisella vuosiluokal-
la.

Sekä englanninkieliseen että laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen 
haetaan soveltuvuuskokeilla ensimmäiselle ja seitsemännelle luokalle. 
Ensimmäiselle luokalle englanninkieliseen opetukseen on ollut noin 
100 hakijaa vuonna 2019 ja 2020. Laajamittaiseen kaksikieliseen ope-
tukseen on ollut noin 200 hakijaa vuosittain. Vuonna 2019 kaikista näis-
tä hakijoista 24 oli muualta kuin Helsingistä ja vuonna 2020 kahdeksan.

Muille vuosiluokille hakeville järjestetään soveltuvuuskoe elokuussa, 
jos luokilla on tilaa. Jos englanninkielisessä opetuksessa tai laajamit-
taisessa kaksikielisessä opetuksessa ei ole tilaa, kesken lukuvuotta tai 
kesken perusopetusta Helsinkiin muuttavalle oppilaalle osoitetaan 
paikka lähikoulusta. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla etsitään aktiivisesti ratkaisuja 
kesken lukuvuotta Helsinkiin muuttavien englanninkieliseen koulutuk-
seen pääsemisen helpottamiseksi. Kesken lukuvuotta ja kesken perus-
opetusta hakevien määrien tilastointia on tarpeen parantaa. Myös pien-
ryhmäopetuksen tarvetta ja kolmiportaisen tuen toteutumista selvite-
tään.

Englannin lisäksi laajamittaista kaksikielistä perusopetusta annetaan 
espanjaksi, viroksi, venäjäksi ja kiinaksi. Jokaisen ryhmän enimmäi-
soppilasmäärä on 26 ja opetukseen hakiessa edellytetään, että hakija 
osoittaa osaamista molemmissa opetuskielissä. Helsingissä toimii 
myös yksityisiä opetuksenjärjestäjiä, jotka tarjoavat opetusta kokonaan 
tai osittain mm. englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi.

Toisella asteella kokonaan tai osittain englanniksi voi opiskella Ressun 
lukiossa ja Helsingin kielilukiossa sekä Stadin ammattiopistossa media-
alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa, sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinnossa, matkailualan perustutkinnossa ja ravintola- ja cate-
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ring-alan perustutkinnossa. Strategiatavoitteiden mukaisesti näiden 
koulutusten aloituspaikkoja on lisätty.

Lukiokoulutukseen haetaan yhteishaussa ja opiskelijaksi ottaminen 
tehdään soveltuvuuskokeen ja opiskelijan aikaisemman opintomenes-
tyksen perusteella. Aloituspaikkoja IB-linjalla on 100 ja Helsingin kieli-
lukiossa 30. Stadin ammattiopiston englanninkielisiin perustutkintoihin 
voi hakea jatkuvassa haussa. Hakijamääriä on tarpeen seurata tulevina 
vuosina, jotta aloituspaikkojen lisäämisen vaikutuksia voidaan arvioida.

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

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.03.2020 § 45

HEL 2019-012411 T 00 00 03

Lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Johanna 
Nuortevan valtuustoaloitteesta strategian mukaisen englanninkielisen 
opetuksen lisäämisestä:

Esiopetus ja varhaiskasvatus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on Helsingin kaupunkistrategian 
mukaisesti lisätty siten, että laajamittaista kaksikielistä esiopetusta an-
netaan neljässä päiväkodissa 1.8.2020 alkaen. Kielirikasteista suomi-
englanti esiopetusta annetaan 1.8.2020 yhteensä 18 päiväkodissa. 
Osassa päiväkoteja toiminta laajenee alkamaan jo viisivuotiaiden ryh-
mistä 1.8.2020 alkaen. Näiden lukumäärä tarkentuu kevään 2020 aika-
na.

Perusopetus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan englanninkielinen ja laajamittai-
nen kaksikielinen opetus ovat osa perusopetusverkon palveluita. Eng-
lanninkielisessä opetuksessa 80% opetuksesta annetaan englanniksi ja 
laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa 25-50 % opetuksesta an-
netaan englanniksi. Näihin opetuksiin haetaan soveltuvuuskokeilla 1. 
luokalle ja 7. luokalle. Muille vuosiluokille hakeville järjestetään soveltu-
vuuskoe elokuussa, jos luokilla on tilaa. Jos englanninkielisessä ope-
tuksessa tai laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa ei ole tilaa, 
kesken lukuvuotta/perusopetusta Helsinkiin muuttavalla oppilaalle osoi-
tetaan paikka lähikoulusta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on lisätty englanninkielisen pe-
rusopetuksen paikkoja Ressun peruskoulussa 1. ja 7. luokalle strategi-
sen tavoitteen mukaisesti. Vuoteen 2025 mennessä Ressun peruskou-
lussa on kaksi englanninkielisen perusopetuksen ryhmää jokaisella 
vuosiluokalla.

Englanninkielisen ja laajamittaisen kaksikielisen opetuksen lisäksi kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialalla annetaan strategisen tavoitteen 
mukaisesti kielirikasteista suomi-englanti perusopetusta 10 koulussa. 
Kielirikasteisessa opetuksessa 10-25 % opetuksesta annetaan englan-
niksi. Kielirikasteiseen opetukseen otetaan jokainen koulun oppilaak-
siottoalueella oleva oppilas ilman soveltuvuuskoetta.

Kielirikasteisen ja laajamittaisen kaksikielisen opetuksen paikkamäärän 
kasvattamisella on pyritty vastamaan helsinkiläisten hakijoiden kaksi-
kielisen opetuksen kysyntään ja siten vähentämään englanninkielisen 
opetukseen hakevien jo Suomessa asuvien määrää. Vaikutuksia ei ole 
vielä voitu arvioida kattavasti.

Aloituspaikat ja hakijamäärät
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Englanninkielisessä perusopetuksessa ensimmäisellä luokalla on 78 
aloituspaikkaa (Ressun peruskoulu ja Maunulan ala-asteen koulu) ja 
seitsemännellä luokalla 106 paikkaa (Kulosaaren yhteiskoulu, Maunu-
lan yhteiskoulu, Ressun peruskoulu). Laajamittaista kaksikielistä suo-
mi-englanti opetusta annetaan viidessä koulussa 1. luokalta alkaen ja 
aloituspaikkoja on yhteensä 130. Aloittavan ryhmän enimmäisoppilas-
määrä on 26. Englanninkielisessä/laajamittaisessa kaksikielisessä pe-
rusopetuksessa yhtenäisessä peruskoulussa aloittaneet oppilaat voivat 
jatkaa opetuksessa 9. luokan loppuun asti. Ala-asteen kouluissa aloit-
taneet hakevat 7. luokalle opetukseen uudelleen soveltuvuuskokeessa. 
Aloituspaikkoja tullaan seuraavan kolmen vuoden aikana lisäämään 
sekä 1. luokalle että 7. luokalle englanninkieliseen ja laajamittaiseen 
kaksikieliseen suomi-englanti -opetukseen.

Hakijoita 1. luokalle englanninkieliseen opetukseen on 100 hakijaa 
vuonna 2019 ja 2020. Laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen yh-
teensä vuosittainen hakijamäärä on ollut 200. Vuonna 2019 kaikista 
näistä hakijoista 24 oli muualta kuin Helsingistä ja vuonna 2020 vas-
taava lukumäärä oli 8. Muiden kuin näiden hakuaikojen ulkopuolella 
olevien hakijoiden määrästä ei ole tilastotietoja. Koulut vastaavat oppi-
laaksiotosta ja kyselyt mahdollisista vapaista paikoista menevät koulu-
jen rehtoreille, eikä näitä tilastoida.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla etsitään aktiivisesti ratkaisuja 
kesken lukuvuotta Helsinkiin muuttavien englanninkieliseen koulutuk-
seen pääsemisen helpottamiseksi.

Englanninkielisen perusopetukseen osallistuvien oppilaiden tukitoimet

Englanninkielisessä opetuksessa opiskelevat oppilaat ovat oikeutettuja 
kolmiportaiseen tukeen perusopetuslain mukaisesti ja kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala pitää kannatettavana englanninkielisen pienryh-
mäopetuksen tarpeen selvittämistä sekä muiden oppilaan tukimuotojen 
toteutumista englanninkielisessä opetuksessa.

Muilla kielillä annettu perusopetus Helsingissä

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tarjoaa laajamittaista kaksikielistä 
perusopetusta seuraavissa pareissa suomi-espanja, suomi-viro, suomi-
venäjä ja suomi-kiina. Näissä jokaisessa ryhmän enimmäisoppilasmää-
rä on 26 ja opetukseen hakiessa edellytetään, että hakija osoittaa 
osaamista molemmissa opetuskielissä.

Lisäksi Helsingissä toimii yksityisiä opetuksenjärjestäjiä, jotka tarjoavat 
opetusta kokonaan/osittain muulla kuin suomen kielellä. Näitä ovat: 
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 Helsingin ranskalais-suomalainen koulu (opetuskielet: suomi-
ranska)

 Deutche Schule (opetuskielet: suomi-saksa)
 The English School (opetuskielet: suomi-englanti)
 Helsingin suomalais-venäläinen koulu (opetuskielet: suomi-venäjä)
 International School of Helsinki (opetuskieli: englanti)
 European School of Helsinki (useita opetuskieliä).

Edellä esitettyyn perustuen kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kan-
natettavana englanninkielisen ja laajamittaisen kaksikielisen opetuksen 
oppilaaksiottokäytänteiden tarkistamista sekä kesken lukuvuotta ja 
kesken perusopetusta englanninkieliseen/laajamittaiseen kaksikieli-
seen opetukseen hakevien määrien tilastoinnin aloittamista.

Toinen aste

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toisen asteen koulutuksessa voi 
opiskella kokonaan tai osittain englanniksi. Strategitavoitteiden mukai-
sesti aloituspaikkoja näihin koulutuksiin on lisätty.

Toisen asteen koulutusta kasvatuksen ja koulutuksen toimialla tarjo-
taan seuraavissa koulutuksissa/tutkinnoissa: 

 International Baccalaureat -tutkintoon valmistava koulutus (IB), 
Ressun lukio

 Kansalliseen ylioppilastutkintoon valmistava lukiokoulutus, jossa 
opetusta annetaan suomeksi ja englanniksi, Helsingin kielilukio

 Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Stadin ammattiopis-
to

 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Stadin ammattiopisto
 Matkailualan perustutkinto, Stadin ammattiopisto
 Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, Stadin ammattiopisto

Lukiokoulutukseen haetaan helmi-maaliskuussa järjestettävässä yh-
teishaussa. Opiskelijaksi ottaminen IB-linjalle ja Helsingin kielilukion 
kaksikieliseen opetukseen tehdään soveltuvuuskokeen ja opiskelijan 
aikaisemman opintomenestyksen perusteella. Aloituspaikkoja IB-linjalla 
on 100 ja Helsingin kielilukiossa 30. Stadin ammattiopiston englannin-
kielisiin perustutkintoihin voi hakea jatkuvassa haussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa hakijamäärien seurantaa tu-
levina vuosina, jotta voidaan arvioida strategiakauden aikana tehtyjen 
aloituspaikkojen lisäämisen vaikutuksia ja tarvetta lisätä niitä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 23444

satu.koistinen(a)hel.fi
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§ 437
V 9.9.2020, Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite erityisen tuen järjestä-
misestä lukioissa

HEL 2020-001116 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Anna Vuorjoki ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää nykyistä tuetumman opetuksen järjestä-
mistä lukioissa sekä mahdollisuudet sen toteuttamiseen. Vaihtoehtoina 
voisivat olla esimerkiksi erityisluokkamuotoinen opetus tai lukiolinja eri-
tyisammattioppilaitoksessa.

Kaupunginhallitus toteaa, että opiskelijat saavat kaupungin lukioissa 
monipuolisesti tukea sekä oppimiseen että hyvinvointiin liittyviin haas-
teisiin. Kaupunginhallitus ei kannata aloitteessa esitettyä erityisluokka-
muotoista lukio-opetusta vaan katsoo, että oppimisen tukea on tarkoi-
tuksenmukaisempaa vahvistaa kehittämällä jo olemassa olevia toimin-
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tamalleja ja opiskelijalähtöisiä pedagogisia ratkaisuja. Niiden avulla 
mahdollistetaan tukea tarvitsevien opiskelijoiden osallisuus ja oppimi-
nen yhdessä muiden kanssa. 

Lukiolain mukaan oppimisen tukea ja erityisopetusta annetaan opiskeli-
jan yksilöllisen pedagogisen tuen tarpeen mukaan. Oppimisen tuen ja 
erityisopetuksen sisältöä on kuvattu tarkemmin uusissa opetussuunni-
telman perusteissa, jotka otetaan käyttöön syksyllä 2021 aloittavilla 
opiskelijoilla. Helsingissä paikallista opetussuunnitelmaa tehdään par-
haillaan uusien perusteiden pohjalta. Kaupungin lukioissa toteutetaan 
jo nyt suurelta osin uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaista 
oppimisen tukea ja erityisopetusta. Lukioiden erityisopetuksen kehittä-
minen on kirjattu myös lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen 
tähtäävän Mukana-ohjelman toimenpiteisiin. Lukioiden erityisopetuksen 
kehittämishankkeessa vahvistetaan etenkin erityisopettajan ja aineen-
opettajien yhteistyötä sekä tuen tarpeen tunnistamista.

Helsingin kaupunki järjestää lukiokoulutusta 11 suomenkielisessä ja 
kolmessa ruotsinkielisessä lukiossa. Tällä hetkellä jokaisessa suomen-
kielisessä lukiossa on oma kokoaikainen erityisopettaja ja ruotsinkieli-
sissä lukioissa toimii yksi erityisopettaja. Oppimisen tuen tarvetta ar-
vioidaan opintojen alussa sekä opintojen aikana yhdessä opiskelijan 
kanssa. Erityisopettaja tekee yhteistyötä aineenopettajien, opinto-
ohjaajien ja opiskeluhuollon henkilöstön kanssa tukea tarvitsevan opis-
kelijan opetukseen liittyvissä kysymyksissä.

Lukioissa on tarjolla tuki- ja lisäopetusta. Erilaiset avoimet oppimisen 
tuen toteutukset, kuten rästipajat ja tukipajat, mahdollistavat opiskelijal-
le tuen saamisen joustavasti. Opiskelutaitoja parantavat ja hyvinvointia 
lisäävät kurssit tarjoavat opiskelijalle lisätukea oppimiseen. Lukioissa 
on esimerkiksi toteutettu erityisopettajan ja aineenopettajan yhteisiä 
kursseja, joissa opiskelija voi vahvistaa oppimaan oppimisen taitojaan 
tai jonkin oppiaineen osaamista. Erityisopettajan ja opiskeluhuollon yh-
teistyössä opiskelija saa tukea elämänhallinnan ja sosiaalisten taitojen 
vahvistamiseen. Erityisopettaja ohjaa opiskelijoita opiskelutaitojen vah-
vistamisessa ja oppimisen esteiden ylittämisessä myös yksilöllisesti. 
Opiskelijan jaksamista ja opintojen etenemistä tuetaan opiskeluvalinto-
jen ohjauksella ja ryhmänohjaajan tuella. Tarvittaessa opiskelija saa 
yksilöllisiä opiskeluhuollon palveluja opiskelukyvyn vahvistamiseksi.

Aloitteessa esitetään oppimisen tuen käytännön toteutusmahdollisuu-
tena lukiolinjaa ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Ammatillisen kou-
lutuksen järjestäminen vaativana erityisenä tukena edellyttää opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämää järjestämislupaa. Vaativa erityinen tuki 
on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia tai 
vamma tai sairaus, jonka vuoksi opiskelija tarvitsee yksilöllistä ja laaja-
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alaista erityistä tukea. Helsingin kaupungilla ei ole vaativan erityisen 
tuen järjestämislupaa eikä ammatillisilla erityisoppilaitoksilla lukiokoulu-
tuksen järjestämislupaa, joten aloitteessa esitettyä vaihtoehtoa ei ole 
nykyisissä puitteissa mahdollista toteuttaa.

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

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.04.2020 § 84

HEL 2020-001116 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Anna Vuorjoen valtuustoaloitteesta erityisen tuen järjestämi-
seksi lukio-opinnoissa:
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä lukiolaisten erilaisten 
valmiuksien ja oppimisen tuen tarpeiden huomioimista lukio-
opetuksessa. Helsingin kaupungin lukioissa opiskelija saa monipuoli-
sesti tukea oppimiseen sekä hyvinvoinnin ja jaksamisen vahvistami-
seen. Oppimisen tukea lukiokoulutuksessa tulee lautakunnan mielestä 
vahvistaa kehittämällä pedagogisia menetelmiä, lukion henkilökunnan 
yhteistyötä sekä jo olemassa olevia oppimisen tuen toimintamalleja lu-
kiokoulutuksen kokonaisuudistusta vastaavalla tavalla. 

Lukiolaki ja lukion opetussuunnitelman perusteet 2019 uudistavat lukiokoulutusta

Lukiolain (714 /2018) 28 §:n mukaan opiskelijalla on oikeus saada eri-
tyisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukai-
sesti. Tukitoimet toteutetaan opetushenkilöstön yhteistyönä. Lukiolais-
sa ei säädetä erityisestä tuesta. Oppimisen tukea ja erityisopetusta an-
netaan opiskelijan yksilöllisen pedagogisen tuen tarpeen mukaan. 

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019 kuvaa tarkemmin oppimi-
sen tuen ja erityisopetuksen sisältöä. Oppimisen tuen tavoitteena on 
tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa, edistää opiskelijan 
hyvinvointia ja jaksamista sekä antaa valmiuksia jatko-opintoihin siirty-
miseen. Opetussuunnitelman perusteet ohjaa aineenopettajia käyttä-
mään monipuolisia pedagogisia menetelmiä ja oppimisympäristöjä se-
kä vahvistaa aineenopettajan roolia oppimaan oppimisen taitojen oh-
jauksessa. Erityisopetus tukee aineenopetusta, ja sitä on mahdollista 
toteuttaa eri tavoin. Erityisopettaja tekee yhteistyötä muiden opettajien 
kanssa tukea tarvitsevan opiskelijan oppimiseen ja opetukseen liittyvis-
sä kysymyksissä. 

Koulutuksen järjestäjät päättävät paikallisen opetussuunnitelmansa lu-
kion opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Lukiolain ja lukion ope-
tussuunnitelman perusteiden oppimisen tukea ja erityisopetusta koske-
vat velvoitteet astuvat voimaan, kun lukion uusi opetussuunnitelma ote-
taan käyttöön 1.8.2021 aloittavilla opiskelijoilla. Helsingin kaupungin lu-
kioiden paikallista opetussuunnitelmaa tehdään parhaillaan. 

Helsingin kaupungin lukioissa toteutetaan jo suurelta osin nykyisen lu-
kiolain ja lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaista oppi-
misen tukea ja erityisopetusta. Lukiolaisten oppimista tukevia ratkaisuja 
kehitetään edelleen moniammatillisessa yhteistyössä osana lukioiden 
opetussuunnitelmatyötä ja uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa. 
Tavoitteena on vahvistaa opiskelijalähtöistä ja kaikkien opiskelijoiden 
osallisuuden mahdollistavaa pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria. 

Oppimisen tuki Helsingin kaupungin lukioissa
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Helsingin kaupunki järjestää lukiokoulutusta 11 suomenkielisessä ja 3 
ruotsinkielisessä lukiossa. Lukiokoulutusta aikuisille tarjoavat Helsingin 
aikuislukio ja Tölö gymnasiumin aikuiskoulutuslinja. Kaupungin lukioi-
den erityisopetusta on vahvistettu viime vuosina. Tällä hetkellä jokai-
sessa kaupungin suomenkielisessä lukiossa on oma kokoaikainen eri-
tyisopettaja. Ruotsinkielisissä lukioissa toimii yksi erityisopettaja. Kau-
pungin lukioiden lisäksi Helsingissä toimii yli 20 yksityistä ja valtion lu-
kiota. Yksityiset ja valtion lukiot vastaavat itsenäisesti omasta toimin-
nastaan. 

Lukiolaisen oppimisen tuen tarvetta arvioidaan opintojen alussa sekä 
opintojen aikana yhdessä opiskelijan kanssa. Helsingin kaupungin 
suomenkielisten lukioiden opiskelijoista 9,5 prosentille on tehty oppimi-
sen tuen suunnitelma (tilanne 11.2.2020, nuorten lukiokoulutus). Oppi-
misen tuen suunnitelmassa kuvataan muun muassa opiskelijalle suun-
nitellut pedagogiset ratkaisut eri oppiaineissa. 

Helsingin kaupungin lukioissa opiskelija saa monipuolisesti tukea op-
pimiseen sekä hyvinvoinnin ja jaksamisen vahvistamiseen. Oppimisen 
tuki toteutetaan aineenopettajien, erityisopettajien, opinto-ohjaajien se-
kä opiskeluhuollon henkilöstön yhteistyönä. Lukioissa on tarjolla tukio-
petusta ja lisäopetusta. Erilaiset avoimet oppimisen tuen toteutukset, 
kuten rästipajat ja tukipajat, mahdollistavat opiskelijalle tuen saamisen 
joustavasti. Osassa lukiota toteutetaan myös vertaisoppimiseen perus-
tuvia oppimisen tuen ratkaisuja. Eri oppilaineiden tukikurssit sekä opis-
kelutaitoja parantavat ja hyvinvointia lisäävät kurssit tarjoavat opiskeli-
jalle lisätukea oppimiseen. Lukioissa on esimerkiksi toteutettu erityiso-
pettajan ja aineenopettajan yhteisopettajuutena kursseja, joissa opiske-
lija voi vahvistaa oppimaan oppimisen taitojaan tai jonkin oppiaineen 
osaamista. Erityisopettajan ja opiskeluhuollon henkilöstön yhteistyössä 
toteutetuilla kursseilla opiskelija saa tukea opiskelukyvyn, elämänhal-
linnan ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. Lukion erityisopettaja oh-
jaa opiskelijoita opiskelutaitojen vahvistamisessa sekä oppimisen es-
teiden ylittämisessä myös yksilöllisesti. Opiskelijan jaksamista ja opin-
tojen etenemistä tuetaan myös opiskeluvalintojen ohjauksella sekä 
ryhmänohjaajan tuella. Tarvittaessa opiskelija saa yksilöllisiä opiskelu-
huollon palveluja opiskelukyvyn vahvistamiseksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata erityisluokkamuotoista lu-
kio-opetusta. Helsingin kaupungin lukioissa on jo käytössä useita toi-
mintamalleja ja menetelmiä, joilla lukioiden henkilöstö voi tukea opiske-
lijoita opintojen etenemiseen liittyvissä vaikeuksissa. Lautakunnan mie-
lestä lukiolaisten oppimisen tukea on tarkoituksenmukaisempaa vahvis-
taa kehittämällä edelleen lukioiden oppimista tukevia toimintamalleja ja 
opiskelijalähtöisiä pedagogisia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan oppimi-
sen tukea tarvitsevien opiskelijoiden osallisuus ja oppiminen yhdessä 
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muiden kanssa. Oppimisen tuen ja erityisopetuksen kehittämistyötä 
tehdään jo osana paikallista opetussuunnitelmatyötä ja uuden opetus-
suunnitelman käyttöönottoa. Erityisluokkamuotoinen lukio-opetus ei 
myöskään tukisi lukiouudistuksen tavoitetta lisätä mahdollisuuksia yksi-
löllisiin opintovalintoihin, jotka osaltaan edistävät lukiolaisten opiskelu-
motivaatiota ja opintoihin sitoutumista.

Ammatilliset erityisoppilaitokset toteuttavat vaativaa erityistä tukea

Aloitteessa esitetään oppimisen tuen käytännön toteutusmahdollisuu-
tena lukiolinjaa ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Ammatillisen kou-
lutuksen lainsäädännön (531/2017) mukaan ammatillisten tutkintojen ja 
koulutuksen järjestäminen vaativana erityisenä tukena edellyttää ope-
tus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tutkintojen ja koulutuksen järjes-
tämislupaa. Vaativa erityinen tuki on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on 
vaikeita oppimisvaikeuksia tai vaikea vamma tai sairaus, joiden vuoksi 
opiskelija tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tu-
kea tai joiden moniammatillisen ja monialaisen palvelujen tarve on 
muutoin merkittävä. Helsingin kaupungilla ei ole vaativan erityisen tuen 
järjestämislupaa eikä ammatillisilla erityisoppilaitoksilla lukiokoulutuk-
sen järjestämislupaa. 

Mukana-ohjelma

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yksi keskeinen painopiste on 
nuorten syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Kaupunginhalli-
tus on 19.3.2018 tekemällään päätöksellään kohdistanut erillismäärä-
rahan lukioiden erityisopetuksen kehittämiseen. Lukioiden erityisope-
tuksen kehittäminen on yksi lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemi-
sen kaupunkistrategiahankkeen 2017–2021 Mukana-ohjelman toimen-
piteistä. Lukioiden erityisopetuksen kehittämishankkeessa vahvistetaan 
etenkin erityisopettajan ja aineenopettajien yhteistyötä sekä lukioiden 
henkilökunnan osaamista oppimisen tuen tarpeen tunnistamiseen ja 
tuen toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä opiskelijoiden erilaisten 
valmiuksien ja oppimisen tuen tarpeiden huomioimista lukio-
opetuksessa. Lautakunta ei kannata erityisluokkamuotoista lukio-
opetusta tai lukiolinjaa ammatillisessa erityisoppilaitoksessa. Lukiolais-
ten oppimisen tukea on tarkoituksenmukaisempaa vahvistaa kehittä-
mällä lukiokoulutuksen pedagogisia menetelmiä, toimintamalleja ja toi-
mintakulttuuria opiskelijalähtöisyyttä sekä oppimisen tukea tarvitsevien 
opiskelijoiden osallisuutta edistävällä tavalla. Lukiokoulutuksen oppimi-
sen tuen kehittäminen tapahtuu osana lukioiden paikallista opetus-
suunnitelmatyötä ja uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa sekä 
Mukana-ohjelman kehittämishankkeena. 
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Käsittely

14.04.2020 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Kohdassa (10):

a) Poistetaan kohdassa (10) ensimmäinen lause 
" Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata erityisluokkamuotoista lu-
kio-opetusta."

b) Lisäksi kohdan (10) kolmannen virkkeen "tarkoituksenmukaisempaa" 
muutetaan muotoon "tarkoituksenmukaista"

c) Muutetaan kappaleen (10) viimeinen virke muotoon ”Erityisluokka-
muotoisen 
lukio-opetuksen haaste on, että se ei tukisi lukiouudistuksen tavoitetta 
lisätä mahdollisuuksia yksilöllisiin opintovalintoihin, jotka osaltaan 
edistävät lukiolaisten opiskelumotivaatiota ja opintoihin sitoutumista.” 

Kohdassa (13):

a) Poistetaan kohdassa (13) virke ”Lautakunta ei kannata erityisluok-
kamuotoista 
lukio-opetusta tai lukiolinjaa ammatillisessa erityisoppilaitoksessa.”

b) Muutetaan kohdassa (13) kolmannessa virkkeessä sana ”tarkoituk-
senmukaisempaa” 
muutetaan muotoon ”tarkoituksenmukaista”.

Kannattaja: Petra Malin

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kohdassa (10): a) Poistetaan kohdassa (10) ensimmäinen 
lause 
" Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata erityisluokkamuotoista lu-
kio-opetusta." b) Lisäksi kohdan (10) kolmannen virkkeen "tarkoituk-
senmukaisempaa" muutetaan muotoon "tarkoituksenmukaista" c) Muu-
tetaan kappaleen (10) viimeinen virke muotoon ”Erityisluokkamuotoi-
sen 
lukio-opetuksen haaste on, että se ei tukisi lukiouudistuksen tavoitetta 
lisätä mahdollisuuksia yksilöllisiin opintovalintoihin, jotka osaltaan 
edistävät lukiolaisten opiskelumotivaatiota ja opintoihin sitoutumista.”  
Kohdassa (13): a) Poistetaan kohdassa (13) virke ”Lautakunta ei kan-
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nata erityisluokkamuotoista 
lukio-opetusta tai lukiolinjaa ammatillisessa erityisoppilaitoksessa.” b) 
Muutetaan kohdassa (13) kolmannessa virkkeessä sana ”tarkoituk-
senmukaisempaa” 
muutetaan muotoon ”tarkoituksenmukaista”. 

Jaa-äänet: 10
Ted Apter, Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Emma Kari, Pia Kopra, 
Johanna Laisaari, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia 
Pakarinen

Ei-äänet: 1
Petra Malin

Tyhjä: 2
Ville Jalovaara, Vesa Korkkula

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä esitteli-
jän ehdotuksen äänin 10-1. Tyhjää äänesti 2.

24.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi
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§ 438
V 26.8.2020 Vallisaaren ja Kuninkaansaaren ym. alueiden asema-
kaavan hyväksyminen (nro 12560)

HEL 2014-000892 T 10 03 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti 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. 

Käsittely

Palautusehdotus:
Anna Vuorjoki: 

Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Kuninkaansaaren 
mökkikylälle varatusta alueesta esitettyä suurempi osa jää luonnonmu-
kaiseksi ja vapaaseen retkeilyyn sopivaksi samalla, kun sinne sijoitet-
tavaksi esitetyt muut palvelut pyritään keskittämään olemassa olevan 
rakennuskannan yhteyteen.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen palautusehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 13
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, An-
ni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, 
Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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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

Otteet

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

Esitysteksti
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

Päätösesitys

Esitys on ehdotuksen mukainen.

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2020 64 (139)
Kaupunginhallitus

Asia/10
17.08.2020

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

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

Kaupunginhallitus 10.08.2020 § 408

HEL 2014-000892 T 10 03 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

10.08.2020 Pöydälle

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

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

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.

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 

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

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
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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.

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:
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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-
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
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(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)
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)
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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. 

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
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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-
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-
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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).

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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§ 439
Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2021

HEL 2020-009204 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kokoontua vuonna 2021 varsinaisiin kokouk-
siinsa kaupunginhallituksen istuntosalissa kaupungintalolla maanantai-
sin klo 16 ja ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa seuraavasti:

 kevätkauden ensimmäinen kokous pidetään 11.1.2021 ja viimeinen 
28.6.2021 sillä poikkeuksella, että 22.2.2021 ja 5.4.2021 ei pidetä 
kokousta

 syyskauden ensimmäinen kokous pidetään 16.8.2021 ja viimeinen 
13.12.2021 sillä poikkeuksella, että 18.10.2021 ja 6.12.2021 ei pide-
tä kokousta

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginhallituksen kokoukset vuodelle 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin 
kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. 
Puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn 
vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa pää-
tettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan ennen kokouskutsun 
lähettämistä.

Kaupunginhallituksen kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää 
ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä 
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tietoverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen ko-
kouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei 
toimielin toisin päätä.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjei-
neen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginhallituksen kokoukset vuodelle 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Lauta- ja johtokunnat
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§ 440
Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitel-
man raami ja laatimisohjeet

HEL 2020-005997 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuk-
sen 2021−2023 laatimisohjeet ja niihin sisältyvät kaupunkitasoisen 
käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, investointiraamin ta-
lousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman vuosille 
2021−2030.

Lisäksi kaupunginhallitus lähetti laatimisohjeet lauta- ja johtokunnille 
noudatettaviksi talousarvioehdotusten valmistelussa.

Hyväksyessään talousarvioehdotuksen vuoden 2021 kokonaisraamin 
kaupunginhallitus kehotti lauta- ja johtokuntia valmistelemaan talousar-
vioehdotuksensa seuraavin periaattein:

Raamin lähtökohtina ovat kaupunkistrategian taloustavoitteiden mukai-
sesti käyttötalousmenoja mitoittava tavoite ja investointitason mitoitta-
minen rahoituksellisesti kestävälle tasolle. Lisäksi raamin lähtökohtana 
ovat tuoreimmat verotuloennusteet vuosille 2020–2024, joissa on otettu 
huomioon koronaepidemian vaikutukset yleiseen taloustilanteeseen.

Kaupunkitasoisen käyttötalouden toimintamenojen kokonaisraamin 
määrittää väestönkasvuun, kustannustason nousuun ja tuottavuuden 
parantamiseen perustuva laskelma.

Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotuksille ei osoiteta toimialakoh-
taista raamia, mutta talousarvioehdotusten yhteensovitus tehdään kau-
punkitasoisen kokonaisraamin puitteissa. Toimintamenojen kasvua 
kohdennetaan erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suo-
rimmin lisää kustannuksia. Vuoden 2021 talousarvion valmistelussa 
toimintamenojen kasvun kohdentamisessa tullaan lisäksi huomioimaan 
toiminnot, joihin kohdistuu koronaepidemian seurauksena erityisiä kus-
tannuspaineita vuonna 2021.

Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotusten tulee perustua strategian 
taloustavoitteisiin sekä laskelmiin, joista ilmenevät väestönkasvun ja 
toimintaympäristön muutosten vaikutukset asiakas- ja suoritemääriin.

Toimialojen laskelmien perusteella mahdollistetaan kaupunkistrategian 
mukainen toimintamenojen kohdentaminen. Ikäryhmäkohtaisiin väes-
tömääriin sidonnaiset menot muodostavat noin kaksi kolmasosaa kau-
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pungin toimintamenoista, mikä tarkoittaa vastaavaa painotusta strate-
giatavoitteen mahdollistaman kaupunkitasoisen toimintamenojen kas-
vun kohdentamisessa, ikäryhmäkohtaiset väestöennusteet huomioon 
ottaen.

Investointien talousarvioehdotusten lähtökohtana tulee olla rakennetun 
omaisuuden käyttökelpoisuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden var-
mistaminen, kaupungin kasvun edellytysten varmistaminen panosta-
malla asuntotuotantotavoitteen ja elinkeinoelämän edellyttämiin inves-
tointeihin sekä jo tehtyjen toteutussopimusten ja velvoitteiden täyttämi-
sen edellyttämät investoinnit.

Lauta- ja johtokuntien tulee talousarvioehdotuksissaan kiinnittää huo-
miota tulojen kerryttämiseen suhteessa menojen kasvuun.

Lauta- ja johtokuntien tulee sisällyttää talousarvioehdotuksiinsa asia-
kas- ja suorite-määrien sekä yksikkökustannusten kehitys vuosina 
2019−2023 huomioiden, että kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki 
tavoittelee yksikkökustannuksissa muiden suurten kaupunkien keskiar-
voa palveluissa, joissa yksikkökustannukset ovat muita suuria kaupun-
keja korkeammat.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2021 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio ja talous-
suunnitelmaehdotuksen 2021–2023 laatimisohjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Covid-19 -pandemia on aiheuttanut ennennäkemättömän jyrkän ja laa-
jan talouskriisin. OECD:n arvion mukaan sen jäsenvaltioiden brutto-
kansantuotteiden ennustetaan laskevan keskimäärin 9,5 prosenttia 
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vuonna 2020. Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan laskevan 6-8 
prosenttia, mutta arvioissa ei ole otettu huomioon koronakriisin toisen 
aallon aiheuttamia mahdollisia uusia taloutta supistavia rajoitustoimia. 
Talouden ennustamiseen liittyy nykyisessä tilanteessa merkittävää 
epävarmuutta.

Kriisin vaikutukset Suomen julkiseen talouteen ovat dramaattiset. Val-
tiovarainministeriön 16.6.2020 tekemän arvion mukaan julkisen talou-
den alijäämä kasvaa tänä vuonna yli kahdeksaan prosenttiin ja julkisyh-
teisöjen velka kipuaa yli 70 prosenttiin suhteessa bruttokansantuottee-
seen. Suomessa oli toukokuussa lähes 100 000 työllistä vähemmän 
kuin vuotta aikaisemmin. Tavaraviennin arvo laski toukokuussa lähes 
31 prosenttia verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan.

Kriisin talousvaikutukset ovat iskeneet kovaa palveluvaltaisen Helsingin 
talouteen. Palkkasumma tippui Helsingissä huhti-kesäkuussa keski-
määrin kahdeksan prosenttia verrattuna vuoden takaiseen ajankoh-
taan, mikä oli suurimmista kaupungeista Vantaan jälkeen toiseksi eni-
ten. Työttömiksi jääneiden työnhakijoiden määrä lisääntyi puolessa 
vuodessa yli 10 000:lla. Kokoaikaisesti lomautettuna oli pahimmillaan 
30 000 helsinkiläistä. 

Koronakriisin arvioidaan heikentävän kaupungin taloutta yhteensä 180 
miljoonalla eurolla vuonna 2020 verrattuna tilanteeseen, jossa epide-
miaa ja sen vaatimia rajoitustoimia ei olisi. Lukua pienentää valtion noin 
200 miljoonan euron koronakompensaatio sekä 81 miljoonan euron 
kompensaatio yrityksille myönnettyjen maksujärjestelyiden aiheuttamis-
ta verotulojen lykkääntymisistä.

Helsingin yhteisöverokertymän ennustetaan tänä vuonna supistuvan 
kriisistä johtuen 111 miljoonalla eurolla, kunnallisverokertymän 69 mil-
joonalla eurolla ja kiinteistöverokertymän 17 miljoonalla eurolla. Muiden 
tulojen kuten vuokratuottojen, pysäköintimaksujen ja asiakasmaksujen 
ennustetaan laskevan 78 miljoonalla eurolla. Koronan arvioidaan lisää-
vän kustannuksia yhteensä 105 miljoonalla eurolla, joista suurin osa 
muodostuu sosiaali- ja terveystoimialan sekä HUS-kuntayhtymän kus-
tannusten ja maksuosuuden kasvusta.

Koronakriisin vaikutus kaupungin talouteen vuonna 2021 on arviolta 
580 miljoonaa euroa. Valtion mahdollisista koronakompensaatioista ei 
raamin laatimishetkellä ole tietoa, ja kaupunki joutuu maksamaan val-
tiolle takaisin vuonna 2020 saatuja verotulojen lykkäämisten kompen-
saatioita yhteensä 81,4 miljoonaa euroa. 

Yhteisöveron arvioidaan supistuvan yli 200 miljoonalla eurolla, kunnal-
lisverojen yli 80 miljoonalla eurolla ja kiinteistöverojen viidellä miljoonal-
la eurolla. Muita tulonmenetyksiä kertyy arviolta vajaat 50 miljoonaa eu-
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roa. Koronan arvioidaan lisäävän kustannuksia yhteensä lähes 160 mil-
joonalla eurolla, joista suurin osa muodostuu sosiaali- ja terveystoimia-
lan, HUS-kuntayhtymän ja HSL-kuntayhtymän kustannusten ja mak-
suosuuksien kasvusta.

Helsingin kaupungin vuoden 2021 talousarviota laaditaan poikkeuksel-
lisen epävarmuuden aikana. Arviot koronakriisin kustannuksista ja tu-
lomenetyksistä ovat parhaimmillaankin vain karkeita ja suuntaa-
antavia. Talouteen liittyvät negatiiviset riskit ovat merkittävät, ja näkymä 
tulevaan on hämärä. Covid-19 -viruksen aiheuttamalla terveydellisellä, 
taloudellisella ja sosiaalisella kriisillä saattaa olla ennakoimattomia vai-
kutuksia kaupungistumiskehitykseen, mikä voimistaa tulevien vuosien 
taloudellisia uhkakuvia.

Kaupungin talous oli kriisin alkaessa aiempien vuosien vastuullisen ta-
loudenpidon ansiosta vahva, eikä taloudelliseen äkkijarrutukseen ole 
tarvetta. Talouden pelivaran säilyttäminen tulevaisuudessa kuitenkin 
edellyttää, että kaupunki käynnistää keskipitkän aikavälin tuottavuutta 
parantavia toimenpiteitä osana vuoden 2021 talousarvion laadintaa. 
Helsingin on lisäksi löydettävä keinoja toteuttaa uutta taloudellista toi-
meliaisuutta luovaa elinkeinopolitiikkaa.

Helsinki kasvattaa käyttötalouden menoja kaupunkistrategian mukai-
sesti, eikä strategiassa asetettua 0,5 prosentin tuottavuustavoitetta ki-
ristetä. Helsingin vuoden 2021 talousarvioehdotuksen raami on muu-
hun kuntakenttään verrattuna ja taloustilanteeseen liittyviin merkittäviin 
riskeihin suhteutettuna elvyttävä. 

Raamin laskelmat on laadittu viimeisimmän käytettävissä olevan, 
16.6.2020 laaditun valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen se-
kä siitä johdettujen verotuloennusteiden perustella. Oletuksena on, että 
Suomen kansantalous supistuu tänä vuonna kuusi prosenttia, ja kas-
vaa ensi vuonna 2,5 prosenttia. Helsingin verotulojen ennustetaan su-
pistuvan 1,9 prosenttia vuonna 2020 ja kasvavan 1,7 prosenttia vuonna 
2021 edellisvuoteen verrattuna.

Koronavirusepidemian aiheuttamien toimintamenojen kasvun sekä ve-
rotulojen supistumisen myötä kaupungin vuosikate ja tulos heikkenevät 
aiempiin vuosiin verrattuna. Investointeja joudutaan rahoittamaan huo-
mattavassa määrin lainarahoituksella. Käyttötalouden menojen maltilli-
nen kasvu hillitsee osaltaan kaupungin velkaantumista. 

Kaupunkistrategian mukaan kaupungin toimintamenojen kasvun talou-
sarviossa määrittävät väestönkasvu ja kustannustason muutos sekä 
0,5 prosentin tuottavuuden parantaminen. Helsingin kaupungin vuoden 
2021 talousarvioehdotuksen toimintamenojen raami on 4 221,8 miljoo-
naa euroa. Toimintamenojen kasvuprosentti on 2,54. Investointiraami 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2020 79 (139)
Kaupunginhallitus

Asia/12
17.08.2020

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

on 780 miljoonaa euroa. Kaupungin lainakanta kasvaa 220 miljoonalla 
eurolla vuonna 2021 ja keskimäärin 320 miljoonalla eurolla vuosina 
2022-2024. Kaupungin tulevien vuosien taloudenpidon tavoitteena on, 
että kaupungin lainakanta korkeintaan kaksinkertaistuu vuodesta 2020 
vuoteen 2024 mennessä. 

Kaupungin raamin laadinnassa on huomioitu valtion neljännessä lisäta-
lousarviossa kunnille kohdennetut koronakompensaatiot vuodelle 2020. 
Maan hallitus neuvottelee vuoden 2021 talousarviosta syyskuussa. 
Mahdolliset uudet kunnille suunnattavat kompensaatiot lisäisivät Hel-
singin kaupungin vuoden 2021 talousarvion investointiraamin joustova-
raa.

Tämänhetkiset arviot osoittavat kuntatalouden tilanteen olevan vuonna 
2021 heikko. Koronaepidemia heikentää Kuntaliiton kesäkuisen arvion 
mukaan valtion tukipaketista huolimatta kuntataloutta yli miljardilla eu-
rolla vuonna 2020 ja 1,7 miljardilla eurolla vuonna 2021. Useissa kun-
nissa joudutaan tekemään mittavia talouden sopeutustoimia sekä poik-
keamaan kuntastrategioissa asetetuista toiminnallisista ja taloudellisis-
ta tavoitteista.

Talousarviovalmistelun edetessä toimintamenojen kokonaistason las-
kelma ja kaupunkitasoinen toimintamenojen raami tarkistetaan vas-
taamaan viimeisimpiä ennusteita väestönkasvun ja kustannustason 
muutoksesta. Lisäksi huomioidaan valtion mahdolliset tukitoimet. Lau-
ta- ja johtokuntien talousarvioehdotukset sovitetaan kaupunkitasoiseen 
kokonaisraamiin. Toimintamenojen yhteensovittamisessa huomioidaan 
väestönkasvun kohdentuminen sekä koronaepidemian aiheuttamat 
menopaineet.

Vuoden 2021 talousarvion ja raamin ja laatimisohjeiden tausta

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyt-
tävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Hyväksymisen 
yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa 
vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunni-
telman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava 
siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja turvaavat edellytykset kun-
nan tehtävien hoitamiseen. Talousarvio ja -suunnitelma on kaupunkist-
rategian toteuttamisen ja seurannan keskeisin väline. 

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää vuosit-
tain talousarvion laatimisohjeista ja noudattamisohjeista. Talousarvion 
laatimisohjeissa annetaan toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille ohjeet 
talousarvion ja -suunnitelman laatimiseksi. Laatimisohjeiden käsittelyn 
yhteydessä kaupunginhallitus voi hyväksyä talousarvion valmistelutyötä 
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ohjavia kannanottoja. Hallintosäännön mukaan investointitarkastelu 
laaditaan kymmeneksi vuodeksi.

Pormestari otti 29.9.2017 (§ 71) esittelyynsä kuntalain 110 §:ssä tarkoi-
tettuja talousarviota ja -suunnitelmaa koskevan päätöksenteon.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2021 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio ja talous-
suunnitelmaehdotuksen 2021–2023 laatimisohjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
Tarkastuslautakunta
Liikenneliikelaitos
Palvelukeskusliikelaitos
Pelastuslaitos
Rakentamispalveluliikelaitos
Taloushallintopalveluliikelaitos
Työterveysliikelaitos
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§ 441
Yhdenvertaisuustoimikunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

HEL 2020-008794 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

 myönsi Maria Loimalle eron yhdenvertaisuustoimikunnan puheen-
johtajan ja jäsenen luottamustoimista ja

 valitsi Anita Hellmanin jäseneksi ja puheenjohtajaksi yhdenvertai-
suustoimikuntaan vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 14.7.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Maria Loiman (SDP) 24.6.2019 § 475 jäse-
neksi ja puheenjohtajaksi yhdenvertaisuustoimikuntaan vuonna 2019 
alkavaksi toimikaudeksi. Maria Loima pyytää 14.7.2020 eroa yhdenver-
taisuustoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista ulko-
maille muuton vuoksi.
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Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

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

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 14.7.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Yhdenvertaisuustoimikunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 442
Kaupungin liittyminen Nordic Sound -yhdistyksen jäseneksi

HEL 2020-007332 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki liittyy jäseneksi Nordic Sound -
yhdistykseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan esitys liittymisestä Nordic Sound -
yhdistykseen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nordic Sound on Pohjoismaisilla orkesteripäivillä vuonna 2019 alkunsa 
saanut yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on lisätä yleisön tietä-
mystä pohjoismaisen klassisen musiikin verkkotuotannosta ja digitaali-
sista sisällöistä. Se tavoitteena on tiivistää digitaalista sisältöä tuotta-
vien orkestereiden keskinäistä yhteistyötä ja tavoittaa uusia kuulijoita ja 
katsojia. Verkosto mm. jakaa digitaaliseen tuotantoon liittyvää teknolo-
giaa ja edistää sisällöntuotannon yhteistyötä.

Yhteistyöverkostoon kuuluu merkittäviä verkkostriimauksia ja muita di-
gitaalisia sisältöjä tuottavia orkestereita: Bergen Filharmoniske Orkes-
ter, Concerto Copenhagen, DEOO, Ensemble Midtvest, Ensemble 
Storstrøm, Esbjerg Ensemble, Forsvarets Musikk, Göteborgs Symfoni-
ker, Haydn 1791, Koncerthuset Stockholm/Royal Stockholm Philhar-
monic Orchestra, Kristiansand Symfoniorkester, Lahti Symphony Orc-
hestra, Malmö Live, Musik i Syd, Odense Symfoniorkester, Performing 
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Arts, Sveriges Radio sekä Aalborg Symfoniorkester. Myös Helsingin 
kaupunginorkesteri on ollut mukana verkoston toiminnassa.

Voidakseen hakea apurahoja ja erilaisia tukia toiminnan edistämiseksi 
ja teknologian kehittämiseksi verkosto on päättänyt rekisteröityä yhdis-
tysmuotoiseksi. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja on esittänyt 
kaupungin liittymistä yhdistyksen jäseneksi. Esitys on kokonaisuudes-
saan liitteenä.

Kuulumalla yhdistykseen kaupunginorkesteri voi hyödyntää jaettavaa 
teknologiaa ja sisällöntuotannon yhteistyön synergiaetuja, saada orkes-
terin digitaalisille sisällöille näkyvyyttä ja sen myötä lisää kansainvälistä 
tunnettuutta. Tähänastisen yhteistyön perusteella jäsenyyden toimin-
nalliset edut ovat jäsenmaksuun verrattuna huomattavan suuret.

Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2020 on 1 600 euroa.

Talousarvion 2020 noudattamisohjeiden mukaan kaupunginhallitus 
päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin. Järjestöistä eroamisesta 
päättää toimialan, viraston tai liikelaitoksen päällikkö. Jos toimiala eh-
dottaa liittymistä uuteen järjestöön, samassa yhteydessä tulee tarkas-
tella sen jäsenyyksiä kokonaisuutena ja arvioida mahdollisuutta luopua 
jostain toisesta jäsenyydestä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla teh-
dyssä tarkastelussa ei ole löytynyt sellaista verkostoa tai yhdistystä, 
josta olisi tällä hetkellä tarkoituksenmukaista erota. Toimiala on viime 
vuonna luopunut seitsemästä jäsenyydestä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan esitys liittymisestä Nordic Sound -
yhdistykseen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginorkesteri
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§ 443
Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuoniityn peruskoulun hiekka-
kentän jäädyttämisestä

HEL 2019-012945 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan, että Vuoniityn perus-
koulun Venemestarintien toimipisteen pihalla oleva hiekkakenttä jäädy-
tetään talviaikaan luistelukäyttöön.

Helsingissä kaupunkiympäristön toimiala vastaa puistoissa sijaitsevien 
luistelukenttien jäädyttämisestä ja ylläpidosta. Kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala vastaa puolestaan liikuntapuistoista ja tekojääradoista. Koulu-
jen pihoilla olevien liikuntapaikkojen kohdalla toimitaan niin, että kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala esittää ensin pihojen rakentamiseen ja 
ylläpitoon liittyvät toiveensa kaupunkiympäristön toimialalle, sen jälkeen 
vaihtoehtoja arvioidaan yhdessä ja lopuksi kaupunkiympäristön toimiala 
toteuttaa valitut ratkaisut.

Koska aloitteessa ehdotettu hiekkakenttä on osa koulun pihaa, sen 
jäädyttämisen kustannukset kohdistuisivat Vuoniityn peruskoulun ylläpi-
tovuokraan. Luistinradan perustustöiden kustannusarvio on 5 000−15 
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000 euroa. Tämän lisäksi tulisivat vielä vuosittaiset jäädyttämisen ja yl-
läpidon kustannukset. 

On tärkeää, että oppilailla on hyvät ja monipuoliset liikuntamahdollisuu-
det päiväkotien ja koulujen pihoilla ja niiden ympäristössä. Luistinradan 
perustamisesta ja ylläpidosta kohdistuu kuitenkin yksittäiselle koululle 
niin suuret kustannukset, ettei kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
puolla esitettyä aloitetta.

Oman pihan lisäksi kouluilla on mahdollisuus käyttää päivällä mm. 
kaupungin muiden toimialojen ylläpitämiä liikuntapaikkoja. Kasvatuksen 
ja koulutuksen toimiala tekee yhteistyötä muiden toimialojen kanssa 
suunnitellessaan koulujen pihoja ja vastaavasti kaupunkiympäristön 
toimiala ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala huomioivat alueen päiväko-
dit ja koulut suunnitellessaan liikuntapaikkojen sijainteja. Tätä toimialo-
jen välistä yhteistyötä tiivistetään entisestään, jotta yhä useammille 
koululaisille on tarjolla monipuoliset liikuntapaikat kaikkina vuodenai-
koina.

Valtuutettu Jalovaara oli ennen aloitteen tekemistä ehdottanut samaa 
asiaa kaupungin palautejärjestelmän kautta saamatta vastausta. Toi-
mialojen välistä yhteistyötä on tarpeen kehittää myös yhteisen vastauk-
sen laatimisessa kohtuullisessa ajassa huolimatta siitä mille toimialalle 
palautejärjestelmässä esitetty ehdotus osoitetaan. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut alle 15 valtuutettua. Vas-
taus on annettava kahdeksan kuukauden kuluessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 16.6.2020
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HEL 2019-012945 T 00 00 03

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää tärkeänä, että lapsilla ja op-
pilailla on hyvät ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet päiväkotien ja 
koulujen pihoilla ja niiden ympäristössä. Oman koulupihan lisäksi kou-
luilla on mahdollisuus käyttää päivällä mm. kaupungin muiden toimialo-
jen ylläpitämiä liikuntapaikkoja.

Toimialan tilapalvelut on selvittänyt osoitteessa Venemestarintie 14 si-
jaitsevan Vuoniityn peruskoulun oppilaiden, vanhempien ja koulun hen-
kilökunnan pitkäaikaista toivetta sekä valtuutettu Ville Jalovaaran val-
tuustoaloitetta toteuttaa luistinrata toimipisteen vieressä sijaitsevalle 
hiekkakentälle. Aloitteen mukaan hiekkakentälle toteutettava luistinrata 
liitettäisiin Helsingissä jäädytettävien kenttien joukkoon. 

Helsingissä kaupunkiympäristön toimiala vastaa puistoissa sijaitsevien 
luistinkenttien jäädyttämisestä ja ylläpidosta. Kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala vastaa puolestaan liikuntapuistoista ja tekojääradoista. Jää-
kenttien pohjien teko edellyttää vähintään viikon pituista yhtäjaksoista 
pakkaskautta. Viime vuosina lämmin sää on vaikeuttanut tai estänyt 
jääkenttien perustamista ja lyhentänyt niiden käyttöaikaa Helsingissä.

Kaupungin tehtävänjaon mukaisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
la esittää tilantarpeeseen, rakentamiseen sekä kunnossa- ja ylläpitoon 
liittyvät toiveensa kaupunkiympäristön toimialalle, joka arvioituaan eri 
vaihtoehtoja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa, toteuttaa 
tarpeet. 

Luistinradan toteuttamisen kustannusarvio Venemestarintielle olisi 
kaupunkiympäristön toimialan mukaan perustustöiden osalta 5000 – 15 
000 euroa, jonka lisäksi tulisivat vielä jäädyttämisen ja ylläpidon kus-
tannukset. Koska hiekkakenttä on osa koulun pihaa, kohdistuisivat kus-
tannukset ko. koulun ylläpitovuokraan. 

Luistinradan perustamisesta ja ylläpidosta yksittäiselle koululle kohdis-
tuvan merkittävän kustannuksen vuoksi toimiala ei puolla esitettyä aloi-
tetta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekee yhteistyötä muiden toimialo-
jen kanssa suunnitellessaan koulupihoja ja vastaavasti kaupunkiympä-
ristön toimiala ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala huomioi alueen päi-
väkodit, koulut ja oppilaitokset suunnitellessaan liikuntapaikkojen sijain-
teja.Tätä toimialojen välistä yhteistyötä tulee tiivistää entisestään, että 
yhä useammalle helsinkiläisille lapselle, oppilaalle ja opiskelijalle on 
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tarjolla monipuoliset liikuntapaikat eri vuoden aikoina kohtuullisella 
etäisyydellä toimipisteestä. 

Toimialojen välistä yhteistyötä tulee kehittää myös yhteisen vastauksen 
laatimisessa kohtuullisessa ajassa huolimatta siitä mille toimialalle pa-
lautejärjestelmässä esitetty kysymys tai ehdotus osoitetaan.

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi
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§ 444
Oikaisuvaatimus maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön 
päätöksestä 18.5.2020 § 19 koskien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-006874 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä maahanmuutto- ja työllisyysasioiden 
päällikön 18.5.2020 § 19 päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja 
myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttami-
seen **********

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 Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö 18.5.2020 §19

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 24.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö on päätöksellään 
18.5.2020 § 19 hylännyt hakemuksen. Hakemus on hylätty, koska yk-
sinyrittäjän selvityksestä ei käynyt ilmi, että toiminnan merkittävä hei-
kentynyt taloudellinen tilanne johtuu COVID-19 epidemian 16.3.2020 
jälkeisestä taloudellisen tilanteen heikkenemisestä.

********** on hakenut oikaisua maahanmuutto- ja työllisyysasioiden 
päällikön päätökseen 18.5.2020 § 19.

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 19.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 19.5.2020. 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.

Oikaisuvaatimuksessa hakija kertoo tekevänsä työkseen elokuvamai-
noksia. Työskentely on projektiluontoista ja mitä suurimmissa määrin 
yhteistyötä. Tartuntavaaran vuoksi kaikki sovitut ja tulevat kuvauspro-
jektit ovat peruuntuneet.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2020 91 (139)
Kaupunginhallitus

Asia/16
17.08.2020

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

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.

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty maahan-
muutto- ja työllisyysasioiden päällikön päätöksellä 18.5.2020 § 19, kos-
ka yksinyrittäjän selvityksestä ei käynyt ilmi, että toiminnan merkittävä 
heikentynyt taloudellinen tilanne johtuu COVID-19 -epidemian 
16.3.2020 jälkeisestä taloudellisen tilanteen heikkenemisestä. Hake-
mus on täten hylätty, koska asetuksen (199/2020) 5 §:n 1 momentin 2 
kohdan edellytyksen ei katsottu täyttyvän.

Oikaisuvaatimuksessa ********** on esittänyt selvitystä COVID-19 -
epidemian vaikutuksesta toimialaan, jolla hän työskentelee, sekä sovit-
tujen projektien peruuntumisesta. Selvityksen perusteella yksinyrittäjän 
taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet COVID-19 -
epidemian takia 16. maaliskuuta 2020 jälkeen. Oikaisuvaatimuksessa 
esitetyn perusteella oikaisuvaatimuksen tekijän katsotaan täyttävän 
tuen myöntämisen ehdot.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä maa-
hanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön päätöksestä 18.5.2020 § 19 
tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrittäjän talou-
dellisen toiminnan vakauttamiseen 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:
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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.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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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 Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö 18.5.2020 §19

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 445
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 29.4.2020 § 25 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-006277 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 29.4.2020 § 25 
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 24 § 1 mom 20 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
5 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
7 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
8 Elinkeinojohtaja 29.04.2020 §25

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
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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 oikaisuvaa-
timuksen tekijän hakemuksen.  Hakemus on hylätty, koska yksinyrittä-
jän selvityksestä ei käy ilmi, että toiminnan merkittävä heikentynyt ta-
loudellinen tilanne johtuu 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 4.5.2020. 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.
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Oikaisuvaatimuksessa ********** tuo esille, että koronatilanteesta johtu-
vat rajoitukset vaikuttavat hänen työskentelyynsä elokuvaajana. Mat-
kustusrajoitukset ulkomaille estävät työnteon ulkomailla toteutettavissa 
mainoselokuvatöissä. Lisäksi elokuvateattereiden sulkeminen on vai-
kuttanut työtilanteeseen Suomessa, sillä suurin osa Suomessa kuva-
tuista mainoskampanjoista esitetään elokuvateattereissa. Elokuvateat-
tereiden ollessa suljettuina myöskään mainoskampanjoita ei toteuteta. 
Lisäksi kokoontumisrajoitukset ovat vaikuttaneet työntekoon, koska työ-
ryhmien koko näyttelijöineen ja avustajineen on huomattavasti suurem-
pi kuin kymmenen henkeä.

Oikaisuvaatimuksen tekijältä on pyydetty lisäselvitystä vuoden 2019 ti-
likauden tuloksesta. Lisäselvityksessä oikaisuvaatimuksen tekijä esittää 
vuoden 2019 tilikauden tulokseen vaikuttaneita syitä ja selvitystä siitä, 
miksi hän ei ottanut vastaan kaikkia tarjottuja töitä.

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.

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojoh-
tajan päätöksellä 29.4.2020 § 25, koska yksinyrittäjän selvityksestä ei 
käynyt ilmi, että toiminnan merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne 
johtuu COVID-19 -epidemian 16.3.2020 jälkeisestä taloudellisen tilan-
teen heikkenemisestä. Hakemus on näin ollen hylätty, koska asetuksen 
(199/2020) 5 §:n 1 momentin 2-kohdan edellytyksen ei katsottu täytty-
vän.

Oikaisuvaatimuksessa on esitetty, että COVID-19 –epidemiasta seu-
ranneet matkustus- ja kokoontumisrajoitukset ovat merkittävästi vai-
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keuttaneet oikaisuvaatimuksen tekijän työskentelyä elokuvaajana. Oi-
kaisuvaatimuksessa esitetään lisäksi hyväksyttävä selvitys vuoden 
2019 poikkeuksellisesta tilanteesta ja sen vaikutuksesta liikevaihtoon. 
Selvityksen perusteella arvioituna yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja 
liikevaihto ovat heikentyneet COVID-19 -epidemian takia 16. maalis-
kuuta 2020 jälkeen. 

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elin-
keinojohtajan päätöksestä 29.4.2020 § 25 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
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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 24 § 1 mom 20 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
5 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
7 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
8 Elinkeinojohtaja 29.04.2020 §25

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 446
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 29.4.2020 § 25 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-006404 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ********** tekemän oikaisuvaatimuk-
sen koskien elinkeinojohtajan päätöstä 29.4.2020 § 25 ja myöntää 
avustusta yksinyrittäjän 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 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
7 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
8 Elinkeinojohtaja 29.04.2020 §25

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
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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 20.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 29.4.2020 § 25 hylännyt oikaisuvaa-
timuksen tekijän hakemuksen. Hakemus on hylätty, koska yksinyrittä-
jän selvityksestä ei käynyt ilmi, että toiminnan merkittävä heikentynyt 
taloudellinen tilanne johtuu 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 7.5.2020. Oikai-
suvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut sää-
detyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

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

Oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt selvityksen menetetyistä ja pe-
ruuntuneista työtilauksista ja myynnistä ajalta 13.3.-31.5.2020, sekä 
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vuoden 2019 tilikauden tulokseen vaikuttaneista seikoista. Oikaisuvaa-
timuksessa ********** esittää lisäksi selvitystä toteuttamistaan liiketoi-
mintamuutoksista ja uusista palveluista, joiden myynti on jo käynnisty-
nyt.

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.

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojoh-
tajan päätöksellä 29.4.2020 § 25, koska yksinyrittäjän selvityksestä ei 
käynyt ilmi, että toiminnan merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne 
johtuu COVID-19 epidemian 16.3.2020 jälkeisestä taloudellisen tilan-
teen heikkenemisestä. Hakemus on näin ollen hylätty, koska asetuksen 
(199/2020) 5 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohtien edellytysten ei katsottu 
täyttyvän.

Oikaisuvaatimuksessa ********** esittää selvityksen COVID-19 –epide-
mian vaikutuksesta myyntiin ajalta 13.3.-31.5.2020. Oikaisuvaatimuk-
sessa esitetyn perusteella arvioituna yksinyrittäjän taloudellinen tilanne 
ja liikevaihto ovat heikentyneet COVID-19 -epidemian takia 16. maalis-
kuuta 2020 jälkeen. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa kuvataan vuoden 
2019 tilikauden tulokseen vaikuttaneita syitä, toteutettuja liiketoiminta-
muutoksia ja myynnissä olevia uusia palveluja. Vaikka yrityksen tilikau-
den tulos vuonna 2019 oli negatiivinen, arvioidaan yksinyrittäjän esit-
tämän selvityksen perusteella hänellä olevan edellytykset kannattavaan 
liiketoimintaan.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella oikaisuvaatimuksen tekijän 
katsotaan täyttävän tuen myöntämisen ehdot. Edellä mainitun perus-
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teella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elinkeinojohtajan päätökses-
tä 29.4.2020 § 25 tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yk-
sinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen 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 
enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoavil-
le yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuo-
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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 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
7 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
8 Elinkeinojohtaja 29.04.2020 §25

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 447
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 14.5.2020 § 43 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-006704 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 14.5.2020 § 43 
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 24 § 1 mom 25 k.)
2 Salassa pidettävä (Julkisuuslaki 29 §)
3 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)
4 Salassa pidettävä (Julkisuuslaki 29 §)
5 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)
6 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)
7 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)
8 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)
9 Elinkeinojohtaja 14.05.2020 §43

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
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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 29.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 14.5.2020 § 43 hylännyt hakemuk-
sen. Hakemus on hylätty, koska hakijaa ei katsottu päätoimiseksi yksi-
nyrittäjäksi.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 14.5.2020 
§ 43.

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 15.5.2020. 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.

Oikaisuvaatimuksessa ********** esittää, että hän on työskennellyt lähes 
koko 17-vuotisen freelance-uransa yksityisenä elinkeinonharjoittajana. 
Hän ei ole perustanut toiminimeä, vaan tehnyt töitä tilauksesta free-
lance-verokortilla. Oikaisuvaatimuksen yhteydessä ********** on toimit-
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tanut palkkiotodistukset ja esitäytetyn veroilmoituksen vuodelta 2019, 
sekä tähän asti veloitetut palkkiokuitit vuodelta 2020 osoituksena siitä, 
että hän on työskennellyt toimeksiantosopimuksilla. Palkkiotodistuksis-
ta ja esitäytetystä veroilmoituksesta käy ilmi, että oikaisuvaatimuksen 
tekijän saama korvaus työstä on käyttökorvausta tai asiantuntijan palk-
kiota, ei palkkaa.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelu

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 yksinyrittäjän tuki ei 
ole riippuvainen yritystoiminnan oikeudellista muodosta ja rahoitusta-
vasta. Sitä voidaan siis myöntää kaikille yritysmuodoille, joina yksinyrit-
täjä voi toimia, eli yksityisille elinkeinonharjoittajille, toiminimille, kom-
mandiittiyhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnille. Avustusta voidaan 
myöntää myös ns. kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat 
yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelancer-
yrittäjä voi saada tukea, kun freelancer-yrittäjä toimii jossain em. yri-
tysmuodossa.

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojoh-
tajan päätöksellä 14.5.2020 § 43, koska hakijaa ei katsottu asetuksen 
(199/2020) 2 §:n mukaiseksi päätoimiseksi yksinyrittäjäksi. Oikaisuvaa-
timuksessa ********** tuo esiin työskennelleensä viimeiset 17 vuotta yk-
sityisenä elinkeinonharjoittajana. Oikaisuvaatimuksen yhteydessä toi-
mitetuista selvityksistä ilmenee vähintään vuosittainen 20 000 euron 
yrittäjätulo. Oikaisuvaatimuksen tekijää voidaan näin ollen pitää ase-
tuksen (199/2020) 2 §:n mukaisena yksinyrittäjänä.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elin-
keinojohtajan päätöksestä 14.5.2020 § 43 tehdyn oikaisuvaatimuksen 
ja myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttami-
seen oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Edellytykset avustuksen myöntämiselle
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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;

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.

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 24 § 1 mom 25 k.)
2 Salassa pidettävä (Julkisuuslaki 29 §)
3 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)
4 Salassa pidettävä (Julkisuuslaki 29 §)
5 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)
6 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)
7 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)
8 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)
9 Elinkeinojohtaja 14.05.2020 §43

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 448
Selvitys sosiaali- ja potilasasiamiesten toiminnasta vuodelta 2019

HEL 2020-003734 T 05 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen sosiaali- ja potilasasia-
miesten toiminnasta vuodelta 2019. 

Samalla kaupunginhallitus kehotti sosiaali- ja terveystoimialaa ryhty-
mään tarvittaviin toimenpiteisiin sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityk-
sestä ja sen johdosta saaduista lausunnoista 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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vanhusneuvosto Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Vammaisneuvosto Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2020 111 (139)
Kaupunginhallitus

Asia/20
17.08.2020

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

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.   

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-
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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-
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.
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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 
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
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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

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

Kaupunginhallitus 10.08.2020 § 412

HEL 2020-003734 T 05 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

10.08.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

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.

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-
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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

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
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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-
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.
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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 
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
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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

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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§ 449
Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2021–2023

HEL 2020-007386 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsen gav 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 
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-
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na höjs. Samkommunens ekonomi visade ett överskott på 1,7 miljoner 
euro år 2019. År 2020 har målet varit att minska överskottet.

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

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

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

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

Beslutshistoria

Stadsstyrelsen 10.08.2020 § 417

HEL 2020-007386 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

10.08.2020 Bordlades

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

Sosiaali- ja terveystoimiala 17.6.2020

HEL 2020-007386 T 00 01 06
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Sosiaali- ja terveystoimi antaa seuraavan lausunnon kaupunginhalli-
tukselle Kårkulla kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosiksi 2021-
2023. Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan Helsingin kau-
pungin sosiaali- ja terveystoimialan kehitysvammahuollon asiakkaille 
järjestetyistä ruotsinkielisistä palveluista. Kårkullan asumispalvelujen 
laitosasumisessa on 9 hlöä, päiväaikaisessa toiminnassa 38 ja asu-
mispalveluissa n. 40 hlöä. Lyhytaikaisen hoidon piirissä on n. 14 hen-
kilöä. Helsinki osti 2019 Kårkullalta vammaispalveluja 6,24 milj.eurolla. 
Vuoden 2018 kustannus oli 4,75 milj. euroa kirjanpidon mukaan. 

Kårkullan kuntayhtymän hallitus on päättänyt 28.5.2020 hinnankoro-
tuksista suunnitelmakaudelle 2021-2023. Hinnankorotus on keskimää-
rin 1,6% vuoden 2020 tasosta. Perusteluna muuttumattomat hinnat 
2019-2020, tiedonhallinnan kehittämistoimet, yleinen hintatason nousu 
ja inflaatio, odotettavissa olevat palkankorotukset sekä kohonneet kiin-
teistöverot. Kuntayhtymän investoinnit rahoitetaan suunnitelmakaudella 
omilla lainoilla ja avustuksilla, ei peruspääomaa nostamalla.

Sosiaali- ja terveystoimi ja Helsinki yhtenä jäsenkuntana on toivonut 
aktiivista vuoropuhelua Kårkullan kuntayhtymän palvelujen kehittämi-
styössä ja kiinnittääkin nyt kuntayhtymän huomioita palveluiden 
saatavuuteen, sillä tässä on ollut merkittäviä haasteita helsinkiläisten 
osalta. Kuntayhtymällä ei ole ollut, useista kuntien vaatimuksista huoli-
matta nykysäädösten mukaista asiakastietojärjestelmää. Kaupunki on 
edellyttänyt kuntayhtymältä toimenpiteitä erityisesti raportoinnin, asia-
kastietojen käsittelyn ja reaaliaikaisen kirjaamisen kehittämisen osalta. 
Muita tärkeitä kehittämisaihioita ovat kehitysvammaisten ihmisten avo-
imille työmarkkinoille työllistyminen, nykyisten palvelujen sisällöllinen 
kehittäminen, autismiosaamisen lisääminen sekä lasten palvelujen ke-
hittäminen. Lisäksi kaupunki on edellyttänyt kuntayhtymän neuvolapal-
velujen lähetekäytäntöjen uudistamista ja sujuvoittamista yhteistyössä 
kaupungin kehitysvammapoliklinikan kanssa. 

Kårkullan kuntayhtymän Uudenmaan jäsenille järjestettiin 25.3.2020 
tiedotus- ja keskustelutapahtumaan, jossa Helsingin sosiaali- ja ter-
veystoimialaa edusti vammaispalvelun ostopalvelupäällikkö Minna Ero-
nen. Tilaisuudessa käsiteltiin kuntayhtymän talousarviota ja toiminnan 
muutoksia. Helsingin kanta oli, että kuntayhtymän palvelujen kehittämi-
nen sekä tuottavuuden että asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi on 
välttämätöntä. Kunnissa on koettu, että kuntayhtymän organisaation 
jäykkyys heikentää asiakaslähtöisen palvelun toteuttamista ja kuormit-
taa kuntayhtymän kustannusrakennetta. Jäsenkunnissa on toteutettu 
tuottavuutta parantavia toimenpiteitä ja siten saatu toimintaa tehostet-
tua, ja kuntayhtymää edellytetään toimimaan samoin ilman kunnille koi-
tuvia lisäkustannuksia. 
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Edellä mainittujen seikkojen sekä heikon taloustilanteen vuoksi sosiaa-
li- ja terveystoimi edellyttää, että kuntayhtymän kehittämistavoitteet to-
teutetaan kustannusneutraalisti eikä siten voi hyväksyä hintojen 
nousua vuodelle 2021. Kuntayhtymän talous oli vuonna 2019 ylijäämä-
inen 1,7 milj. euroa. Kuluvalle vuodelle 2020 on budjetoitu vähemmän, 
koska tavoitteena on ollut vähentää kertynyttä ylijäämää. Toimintaa te-
hostamalla ja rakenteita uudistamalla kuntayhtymä pystyy lisäämään 
tuottavuutta, jolloin lisärahoitusta kunnilta ei tarvita. 

Koronatilanteen vaikutukset kuntien talouteen ovat merkittävät, mikä 
vaatii uusien tehostamistoimenpiteiden käynnistämistä kunnissa. Kun-
tien maksuosuuteen on suunniteltu korotusta vuodelle 2021, mutta ku-
ten maaliskuisessa keskustelutilaisuudessa todettiin, ei kunnissa nähdä 
korotuksille perusteita eikä niiden heikentynyt talous sitä mahdollista. 

Kårkulla kuntayhtymän hallitus odottaa Helsingin kaupungin lausuntoa 
liitteenä 1 olevasta vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmasta 4.9.2020 
mennessä. Lausunto perustuu kuntayhtymän perussopimuksen (15§) 
määriteltyyn menettelyyn.

Lisätiedot
Minna Eronen, vammaistyön ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 43209

minna.eronen(a)hel.fi
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§ 449
Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän talous-
suunnitelmasta vuosiksi 2021-2023

HEL 2020-007386 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus antoi 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-
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.

Esittelijä
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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

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kårkulla samkommun Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kårkulla samkommun Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.08.2020 § 417

HEL 2020-007386 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

10.08.2020 Pöydälle

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
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§ 450
Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi palvelussuhdeasuntojen 
vaihtamisesta

HEL 2019-010193 T 00 00 03

Päätös

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

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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:
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 "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet työ-
suhdeasunnon vaihtamiseen sopivampaan nykyistä sujuvammin."

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-
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töönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.08.2020 § 418

HEL 2019-010193 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

10.08.2020 Pöydälle

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
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§ 451
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 33

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 11.8.2020
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 11.8.2020
- ympäristö- ja lupajaosto 13.8.2020
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos 12.8.2020
- 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 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 
440, 443, 448, 449, 450 ja 451 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 441 ja 442 §: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 444, 445, 446 ja 447 §: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 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2020 137 (139)
Kaupunginhallitus

17.08.2020

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

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

449 § 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

Sanna Vesikansa Marcus Rantala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 26.08.2020.


