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Kokousaika 24.08.2020 16:00 - 17:34

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni (etänä) apulaispormestari

varapuheenjohtaja
saapui 16:05, poissa: 452 §

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 16:05, poissa: 452 §
Rydman, Wille (etänä)
Sazonov, Daniel
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vesikansa, Sanna (etänä) apulaispormestari
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan (etänä)

Muut

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

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

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

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

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

lajohtaja
Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
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Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies

esteellinen: 454 § ja 472 §
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Suvanto, Tommi (etänä) arkkitehti

asiantuntija
saapui 16:07, poistui 16:52, läsnä: 
osa 454 § :ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
452 - 476 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
452 §

Juha Summanen hallintojohtaja
453 §, 471 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
454 - 470 §, 472 - 476 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
452 - 476 §
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§ Asia

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

453 Asia/2 V 9.9.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

454 Asia/3 V 9.9.2020, Marian kasvuyrityskampuksen asemakaavan muuttami-
nen (nro 12629), Lapinlahdenkatu 16

455 Asia/4 V 9.9.2020, Valtuutettu Otto Meren aloite vuokraoikeuden siirron kiel-
tämisestä kaupungin vuokra-asunnoissa

456 Asia/5 V 9.9.2020, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ilmastohätätilajulistuk-
sen valmistelemiseksi

457 Asia/6 V 9.9.2020, Valtuutettu Kati Juvan aloite matkakorttien ja kaavakkei-
den saattamisesta sukupuolineutraaleiksi

458 Asia/7 V 9.9.2020, Valtuutettu Ted Apterin aloite yhdestä palvelukanavasta 
kiinteistöjen huoltopyynnöille

459 Asia/8 V 9.9.2020, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kiertävien fysiotera-
peuttien palkkaamisesta kouluihin

460 Asia/9 V 9.9.2020, Valtuutettu Fatim Diarran aloite Havis Amandan kunnos-
tamisesta tai korvaamisesta

461 Asia/10 V 9.9.2020, Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kuplahallista Lauttasaa-
reen

462 Asia/11 V 9.9.2020, Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite sateenkaarinuorten 
tilanteen parantamisesta

463 Asia/12 V 9.9.2020, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kotona asuvien potilai-
den lääkehoidon järjestämisestä sairaalakäynneillä

464 Asia/13 V 9.9.2020, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Koskelan seniorikeskuk-
sen vesiliikuntatiloista

465 Asia/14 V 9.9.2020, Valtuutettu Sampo Terhon aloite ikäihmisille jaettavista 
kenkiin kiinnitettävistä liukuesteistä

466 Asia/15 V 9.9.2020, Valtuutettu Kati Juvan aloite kehitysvammaisten työllisty-
misen ja työtoiminnan kehittämisestä

467 Asia/16 V 9.9.2020, Valtuutettu Petra Malinin aloite jälkihuollon tukiasuntojen 
saatavuudesta
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468 Asia/17 V 9.9.2020, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite nuorten poliittisesta 
toiminnasta kaupungin tiloissa

469 Asia/18 V 9.9.2020, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite englanninkielisen 
opetuksen lisäämisestä

470 Asia/19 V 9.9.2020, Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite erityisen tuen järjestämi-
sestä lukioissa

471 Asia/20 Digitalisaatiotoimikunnan varajäsenen valinta

472 Asia/21 Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen pääomittaminen

473 Asia/22 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite koirapuistojen valaistuksesta

474 Asia/23 Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän alusta-
vasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021–2023 sekä jäte-
huollon ja vesihuollon investointiohjelmasta vuosille 2021–2030

475 Asia/24 Lausunto Niemikotisäätiö sr:n sääntömuutoksesta

476 Asia/25 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 452
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Ozan 
Yanarin ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Anna Vuorjoen ja 
Daniel Sazonovin.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajiksi Anni Sinnemäen ja Nasima Razmyarin si-
jasta Ozan Yanarin ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Ozan 
Yanarin ja Marcus Rantalan sijasta Anna Vuorjoen ja Daniel Sazono-
vin.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Anni 
Sinnemäen ja Nasima Razmyarin sekä varatarkastajiksi Ozan Yanarin 
ja Marcus Rantalan.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 453
V 9.9.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2020-008638 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Mikko Värtölle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Jari J. Marjasen 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 7.7.2020

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 21.6.2017 § 294 Mikko Värtön (Vihr.) kärä-
jäoikeuden lautamieheksi vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Mikko 
Värtö pyytää 7.7.2020 eroa käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoi-
mesta 30.8.2020 alkaen saavutettuaan lautamiehen eroamisiän.

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 7.7.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 454
V 9.9.2020, Marian kasvuyrityskampuksen asemakaavan muuttami-
nen (nro 12629), Lapinlahdenkatu 16

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta.

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli arkkitehti Tommi Suvanto. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esteellinen: Jenni Rope
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12629 kartta, päivätty 26.11.2019, muu-
tettu 9.6.2020

2 Asemakaavan muutoksen nro 12629 selostus, päivätty 26.11.2019, 
muutettu 9.6.2020, päivitetty Kylk:n 9.6.2020 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7014 / 26.11.2019)
4 Vuorovaikutusraportti 26.11.2019, täydennetty 2.6.2020, liitteineen
5 Osa päätöshistoriaa
6 Marian sairaalan ympäristöhistoriallinen selvitys
7 Rakennushistorian selvitys ja inventointi, osa 1/2
8 Rakennushistorian selvitys ja inventointi, osa 2/2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa.
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 
4170 sekä katualueiden ja 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) katualueiden 
asemakaavan muuttamisen 26.11.2019 päivätyn ja 9.6.2020 muutetun 
piirustuksen nro 12629 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilme-
nevin perustein. Muodostuu uusi kortteli 4176. 

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Marian entistä sairaala-
aluetta osoitteessa Lapinlahdenkatu 16, korttelissa 4170 ympäröivine 
katualueineen sekä Baanan eteläosaa. 

Kaavaratkaisu mahdollistaa merkittävän toimitilatäydennysrakentami-
sen ja alueen kehittämisen yhtenäiseksi yritysalueeksi. Tavoitteena on, 
että alueen pohjoisosassa toimiva Maria 01 startup -alue kehittyy ja 
laajenee kaupunkistrategian mukaisesti Pohjois-Euroopan suurimmaksi 
kasvuyrityskampukseksi. Alueen eteläosan korttelialueelta on vuonna 
2020 varattu toimitilatontit YIT:lle ja Kevalle kasvuyrityskampuksen 
suunnittelua varten.

Alueen historia ja kulttuuriympäristöarvot säilyvät pohjoisosassa, jossa 
kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta suojellaan ja rakennuksil-
le määritellään uusi käyttö osana koko alueen laajuista kasvuyritys-
kampusta. Eteläosalla sijaitsevat vanhat sairaalarakennukset on suun-
niteltu siirrettäväksi. Osalle rakennuksista osoitetaan kaavassa siirret-
tävän rakennuksen paikka kaava-alueelta ja kaksi rakennuksista suun-
nitellaan siirrettäväksi niille osoitettavaan uuteen paikkaan Itä-Pakilan 
Toivolan alueelle, jossa on ennestään vanhaa rakennuskantaa ja joka 
tarjoaa rakennuksille niille soveltuvan ympäristön. Toivolan alueelle on 
vireillä asemakaavan muutos, joka mahdollistaa rakennusten siirtämi-
sen. Asemakaavan muutosehdotus on tarkoitus asettaa virallisesti näh-
täville syksyllä ja tarkistettu ehdotus tuoda lautakunnan käsittelyyn lop-
puvuodesta 2020. Asemakaava voisi olla lainvoimainen aikaisintaan 
keväällä 2021, jolloin rakennuksille voitaisiin hakea rakennuslupaa. 
Rakennukset on tavoitteena siirtää ja pystyttää kaupungin toimesta uu-
delle paikalleen ja myydä uudelle omistajalleen viimeistelemättöminä.

Nyt käsittelyssä olevalle Marian entiselle sairaala-alueelle on suunnitel-
tu uutta toimitilakerrosalaa 51 320 k-m². Tähän ei ole laskettu mukaan 
sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten 20 300 k-m2:n 
suuruisen kerrosalan muuttamista toimitilakäyttöön. Tonttien keskimää-
räinen tehokkuusluku on e = 3,1. Työpaikkamäärän lisäys on noin 
3 500 työpaikkaa.
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Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus 
nro 7014), jonka mukaan Mechelininkadun pyöräilyn yhteydet sujuvoi-
tuvat ja entisen sairaala-alueen poikki avataan uusia jalankulun ja pyö-
räilyn yhteyksiä.

Lapinlahdentien jatkoksi Mechelininkadun yli tutkittiin kahta vaihtoeh-
toista mahdollisuutta tehdä suojatie: joko suojatieyhteys keskisaarek-
keella tai suojatie ilman keskisaareketta. Molemmat vaihtoehdot tuotti-
vat tarkastelun perusteella joko turvattomia liikennejärjestelyjä tai Mec-
helininkadun liikenteen merkittävää sujuvuuden heikkenemistä. Suoja-
tien tarvetta on perusteltua tarkastella tarkemmin siinä vaiheessa, kun 
Lapinlahden alue mahdollisesti kehittyy tulevaisuudessa ja jalankulun 
uusien yhteyksien tarve kasvaa.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kantakau-
punkiin syntyy uusi, kaikilla kulkumuodoilla saavutettavissa oleva tiivis 
yritysalue, joka tarjoaa edellytykset kasvuyritystoiminnan tarpeisiin ja 
samalla kaupunkilaisille avoimia palveluja. Uusi toiminta mahdollistaa 
pohjoisosan arvorakennusten säilymisen rakennussuojelutavoitteiden 
mukaisessa käytössä, mutta valitettavasti eteläosan avointa sairaala-
miljöötä ei tässä suunnitteluratkaisussa voida säilyttää. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista siten, että sen kautta kehitetään keskustan elinvoimaisuutta tuo-
malla alueelle uutta yritystoimintaa, kaupallisia palveluita ja tapahtuma-
tarjontaa. Samalla parannetaan liikkumisen sujuvuutta ja kestävien kul-
kumuotojen osuutta. Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on keskusta-
aluetta merkinnällä C2 eli kaavaratkaisu on yleiskaavan mukainen.

Elinkeinojaosto päätti 19.11.2018 alueen varaamisesta YIT Talo Oy:lle 
ja Kevalle kasvuyrityskampuksen toteutusedellytysten jatkoselvittämis-
tä varten ja 3.2.2020 tonttien varaamisesta samoille tahoille kasvuyri-
tyskampuksen suunnittelua varten (Kamppi, Marian sairaala-alue, kaa-
vatontit 4176/1–3).

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijoittuu Helsingin historiallisen kivikaupungin länsireunaan ja ra-
jautuu Mechelininkadun toisella puolella avoimeen ja puistomaiseen 
Hietaniemen hautausmaat -nimiseen RKY- eli valtakunnallisesti merkit-
tävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Alueen pohjoisosa rajautuu 
katutilaan Kampille ominaisena umpikorttelirakenteena. Eteläosa on 
rakenteeltaan avoin ja väljä ja sillä on säilynyt piirteitä 1800-luvun puis-
tomaisesta paviljonkisairaala-alueesta sairaalapuutarhan elementtei-
neen. Eteläosan rakennuskanta muodostuu pääosin yksikerroksisista 
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sairaalaa palvelleista rakennuksista. Vuonna 2016 toimintansa aloitta-
nut startup-keskittymä Maria 01 toimii alueen pohjoisosan entisissä sai-
raalarakennuksissa.

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on toiminnallisesti sekoittunutta 
keskusta-aluetta C2. Alueen läpi kulkee pyöräliikenteen nopean runko-
verkon ohjeellinen sijainti ja yleiskaavaan on myös merkitty sijainniltaan 
ja pituudeltaan niin ikään ohjeellinen, valtakunnallisesti tai seudullisesti 
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibulevardin tai pääkadun maanalainen 
tai katettu osuus. Voimassa olevassa maanalaisessa yleiskaavassa nro 
11830 on varaus keskustatunnelille (nk. maanalainen kokoojakatu).

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1887–2011. Laa-
jimmassa, voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1992 Marian 
sairaalan kortteli on osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palve-
levien rakennusten korttelialueeksi lukuun ottamatta alueen keskellä si-
jaitsevaa asuinkerrostalojen korttelialuetta. Kaavassa alueen eteläosan 
vanhimmista sairaalarakennuksista kaksi siirrettäväksi suunniteltua 
puurakennusta, nro:t 8 ja 11 on suojeltu merkinnällä sr-2. Purettavaksi 
suunniteltu tiilirakennus nro 7, josta tulee säilyä muistuma osana uudis-
rakennusta, on suojeltu voimassa olevassa kaavassa merkinnällä sr-2.

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta ja sen sisältö on neuvoteltu tontinvarauksen saajien kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia mm. johtosiir-
roista, rakennusten purkamisesta ja siirroista, Baanaan kohdistuvista 
muutostöistä, puistoalueesta sekä Lastenkodinkadun jatkeeksi tulevan 
uuden siltayhteyden toteuttamisesta. Sillan sekä tähän liittyvien portai-
den, luiskien ja katualueen muutosten toteuttamisen kustannuksiksi il-
man arvonlisäveroa on arvioitu noin 1,5 miljoonaa euroa. Asemakaava-
alueen puistojen, aukioiden ja Marianportaan toteuttamisen kustannuk-
siksi ilman arvonlisäveroa on arvioitu noin miljoona euroa. Muut maini-
tut kustannukset ja niihin liittyvä kustannusjako määritellään kaupungin 
ja hankkeen kesken jatkosuunnittelussa ja -neuvotteluissa. Alustavia 
kustannuksia arvioidaan tarkemmin myöhemmin tänä vuonna laaditta-
vassa kunnallisteknisessä yleissuunnitelmassa. Eteläosan purettavien 
ja siirrettävien puurakennusten osalta kaupungille aiheutuu kustannuk-
sia arviolta noin 3,5–4 miljoonaa euroa. Kahdesta Itä-Pakilaan siirrettä-
väksi suunnitellusta rakennuksesta kaupunki saa myyntituloja. Pohjoi-
sosan rakennusten kunnostus- ja muutoskustannuksia ei ole esitetty 
tässä kustannusarviossa.

Kalliopysäköintilaitoksen suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee varau-
tua voimassa olevissa yleiskaavoissa mainitun maanalaisen tunneli- tai 
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katuosuuden tilavarauksiin, vaikka valittavan ratkaisun toteuttamisaika-
taulusta tai toteutustavasta ei vielä ole olemassa päätöksiä. Alustavien 
tarkastelujen perusteella kustannusvaikutukset 1. ja 2. vaiheen toimen-
piteistä ovat yhteensä 1,2–2 miljoonaa euroa. Suurimman osan kus-
tannuksista on arvioitu realisoituvan vasta liikennetunnelin toteutuksen 
yhteydessä vaiheessa 2.

Asemakaavan mahdollistaman maanalaisen jalankulun ja pyöräliiken-
teen tunneliyhteyden kustannuksiksi suunnitteluratkaisusta riippuen on 
alustavasti arvioitu noin 9,5–13,5 miljoonaa euroa. Kustannusarvio 
täsmentyy jatkosuunnittelussa ja mm. tarkempien maa- ja kallioperätut-
kimusten myötä.

Asemakaavamuutos nostaa tonttien arvoa. Uuden kaavoitettavan ra-
kennusoikeuden arvo alueen eteläosalla on noin 35 miljoonaa euroa. 
Kaupungille kohdistuvat tonttitulot täsmentyvät jatkoneuvottelujen ja 
kustannusjaosta sopimisen myötä. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 13.12.2019-20.1.2020, mistä il-
moitettiin rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 13 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuo-
lella saapui 3 kirjettä.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat lähiympäristön asu-
misen laadun heikkenemiseen, tasa-arvoisen kaupunkikehityksen ta-
voitteisiin, eteläisen osan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennus-
ten ja ympäristökokonaisuuden säilyttämiseen, puistoalueiden tarpee-
seen, luontoarvojen säilyttämiseen, täydennysrakentamisen laajuuteen, 
korkeuteen ja sijoittumiseen, perustamisolosuhteisiin, Lastenkodinka-
dun liikenteeseen ja pysäköintiin, koululaisten liikenneturvallisuuteen, 
rakentamisen aikaisiin ja liikennesuunnitelman mukaisiin liikennejärjes-
telyihin, ilmanlaatu- ja melukysymyksiin, Baanan ja Työmiehenpuistikon 
valoisuuden, viihtyisyyden ja toiminnallisen merkityksen turvaamiseen, 
hulevesien hallintaan, lintujen turvallisuuteen, sekä saadun palautteen 
huomiotta jättämiseen alueen suunnittelussa. 

Kirjeissä esitetyt huomautukset kohdistuivat kaupunkiluonnon moni-
muotoisuuden säilyttämiseen ja Baanan koripallokentän sijoitukseen ja 
mittoihin, eteläosan puutalojen arvoihin sekä koululaisten jalankulkuyh-
teyden ja virkistysmahdollisuuksien kehittämiseen.

Viranomaislausunnot
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Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Helen Säh-
köverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Museovirasto, 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo sekä sosiaali- ja 
terveystoimiala. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat ra-
kennettuun kulttuuriympäristöön, liikenteeseen, meluntorjuntaan ja täri-
nään, vesihuoltoon sekä alueella sijaitsevaan energiatunneliin.

Kaupunginhallitus toteaa, että Museovirasto on lausunnossaan viitan-
nut museoviranomaisten työnjakoon, jonka mukaisesti lausunnon 
asiassa antaa Helsingin kaupunginmuseo. Kaupunginmuseon kulttuu-
riympäristöyksikkö ei ole lausunnossaan 13.1.2020 puoltanut asema-
kaavan muutosta vaan todennut mm, että alueen eteläosan suunnitte-
lua olisi tullut edistää sen ominaispiirteet säilyttävästä näkökulmasta 
käsin. Marian sairaala-alueen eteläosa, johon kaavaehdotuksessa esi-
tetyt uudisrakentamisen tavoitteet keskittyvät, on museon lausunnon 
mukaan parhaiten säilynyt osa sairaalaympäristökokonaisuudesta.  Li-
säksi eteläosa säilyneine puutaloineen ja puistoineen liittyy Hietanie-
men hautausmaiden ja Lapinlahden sairaalapuiston sekä Ruoholahden 
villojen muodostamaan itä-länsi -suuntaiseen, mittakaavaltaan matala-
na säilyneeseen kulttuuriympäristöön. Kaupunginmuseo katsoo, että 
kaava-alueen eteläosan puurakennusten siirtäminen merkitsee käytän-
nössä niiden purkamista ja uudelleen rakentamista, mikä ei ole niiden 
suojeluarvojen mukaista.

Myös ELY-keskus on pitänyt valitettavana alueen eteläosan rakennus-
ten käsittelyä kaavaratkaisussa mutta toteaa, että pohjoisosan arvokas 
1900-luvun alun kerrostuma on huomioitu rakennussuojelun ja kulttuu-
riympäristön osalta asianmukaisesti.

Kaupunginhallitus katsoo, että kaava-alueen historiallinen arvo Helsin-
gin vanhimpana ja yhtenä Suomen ensimmäisistä kunnallisista sairaa-
la-alueista sekä sen rakennustaiteelliset  ja ympäristöhistorialliset arvot 
ovat sinänsä kiistattomia, vaikka alue onkin läpikäynyt historiansa var-
rella lukuisia muutoksia eikä enää muodosta yhtä ehjää kokonaisuutta 
kuin aikaisemmin. Kaava-alueen pohjoisosassa olevat rakennukset tu-
levat suojelumerkinnöin säilymään ja eteläosassakin olevat rakennuk-
set pääosin säilytetään, joskin siirtämällä. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on kaupunkistrategian mukaisesti vahvis-
taa kaupungin elinkeinorakennetta ja tarjota kasvuyrityksille ja muille 
yrityksille sekä uutta luovalle startup -toiminnalle soveltuvia uusia tiloja 
kantakaupungissa erittäin hyvien yhteyksien keskellä. Sen tavoitteena 
on luoda edellytykset Pohjois-Euroopan suurimmalle kasvuyrityskeskit-
tymälle ja 3500 uudelle työpaikalle, mikä ei olisi mahdollista mikäli 
kaikki alueen vanhat rakennukset säilytettäisiin nykyisillä paikoillaan.
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Alueen rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot ovat tunnistettuja ja hy-
vin dokumentoituja ja kaavaratkaisu on pyrkinyt säilyttämään ne mah-
dollisimman hyvin uuden käyttötarkoituksen puitteissa. On myös syytä 
todeta, että sairaala-aluetta ei ole otettu osaksi Museoviraston laatimaa 
inventointia valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympä-
ristöistä (RKY 2009) ja ettei myöskään Uudenmaan ELY-keskus ole 
vastustanut vaan suhtautunut kriittisesti kysymyksessä olevan kaava-
ratkaisun eri arvoja yhteensovittavaan lopputulokseen. 

Kaupunginhallituksen käsityksen mukaan uusi käyttö mahdollistaa par-
haiten entisen sairaala-alueen toiminnallisen elävyyden ja sen myötä 
rakennusten säilymisen ja ylläpidon. Samalla se tuo esille myös alueen 
historian säilyttämällä kaava-alueen rakennustaiteellisesti kaikkein ar-
vokkaimman rakennuskannan keskeisenä osana uutta toiminnallista 
kokonaisuutta.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista, kirjeistä 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.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkiympäristölautakunta on 10.6.2020 yksimielisesti hyväksynyt 
seuraavat jatkotoimet kaavaehdotuksen hyväksymisen yhteydessä: 
Länsibaanan tunnelin suunnittelua Marian alueen ali jatketaan vaih-
toehdon 1b pohjalta. Jatkosuunnittelussa pyritään siihen, että tunneli 
voidaan toteuttaa mahdollisimman pian huomioiden purettavien raken-
nusosien käytöstä poistumisen aikataulu. Tunnelin rakentamiselle osoi-
tetaan rahoitus kaupungin 10-vuotisesta investointisuunnitelmasta.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12629 kartta, päivätty 26.11.2019, muu-
tettu 9.6.2020

2 Asemakaavan muutoksen nro 12629 selostus, päivätty 26.11.2019, 
muutettu 9.6.2020, päivitetty Kylk:n 9.6.2020 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7014 / 26.11.2019)
4 Vuorovaikutusraportti 26.11.2019, täydennetty 2.6.2020, liitteineen
5 Osa päätöshistoriaa
6 Marian sairaalan ympäristöhistoriallinen selvitys
7 Rakennushistorian selvitys ja inventointi, osa 1/2
8 Rakennushistorian selvitys ja inventointi, osa 2/2

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Muistutukset ja kirjeet
5 Marian kasvuyrityskampus Yritys- ja taloudellisten vaikutusten arviointi 

Kylk 26.11.2019

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 4

Helen Sähköverkko Oy
Museovirasto, kulttuuriym-
päristön suojelu
Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -
kuntayhtymä/Vesihuolto
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Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 09.06.2020 § 346

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Hankenumero 0808_1, 0808_2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 26.11.2019 päivätyn ja 9.6.2020 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12629 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelia 4170 sekä katualueita ja 
13. kaupunginosan (Etu-Töölö) katualuetta (muodostuu uusi kortteli 
4176).

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 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Pää-
töksenteko

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.

Lisäksi lautakunta päätti, että Länsibaanan tunnelin suunnittelua Ma-
rian alueen ali jatketaan vaihtoehdon 1b pohjalta. Jatkosuunnittelussa 
pyritään siihen, että tunneli voidaan toteuttaa mahdollisimman pian 

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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huomioiden purettavien rakennusosien käytöstä poistumisen aikataulu. 
Tunnelin rakentamiselle osoitetaan rahoitus kaupungin 10-vuotisesta 
investointisuunnitelmasta.

Käsittely

09.06.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Tommi Suvanto. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lisäksi lautakunta päättää, että Länsibaanan tunnelin 
suunnittelua Marian alueen ali jatketaan vaihtoehdon 1b pohjalta. Jat-
kosuunnittelussa pyritään siihen, että tunneli voidaan toteuttaa mahdol-
lisimman pian huomioiden purettavien rakennusosien käytöstä poistu-
misen aikataulu. Tunnelin rakentamiselle osoitetaan rahoitus kaupun-
gin 10-vuotisesta investointisuunnitelmasta.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

02.06.2020 Pöydälle

03.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

26.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tommi Suvanto, arkkitehti, puhelin: 31037032

tommi.suvanto(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Mikko Jääskeläinen, erityisasiantuntija, yleiskaavoitus, puhelin: 310 37449

mikko.jaaskelainen(a)hel.fi
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Nimistötoimikunta 06.05.2020 § 18

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavaa uutta nimeä:

Marianpuisto–Mariaparken 

(puisto)

Perustelu: Vuonna 1886 rakennetun, aiemmin kulkutautisairaalana 
tunnetun ja vuonna 2009 sairaalatoimintansa lopettaneen Marian sai-
raalan, sekä sen sisäpiha-alueen, Marianpiha–Mariagården, mukaan.

Nimistötoimikunta on käsitellyt alueen nimistöä aiemmin kokouksissaan 
16.11.2016 ja 13.2.2019. 

Nimistötoimikunta päätti hyväksyä nimipankkiin sairaanhoidon aihepii-
rin jollakin sopivalla, aihepiiriin soveltuvalla alueella. Käytettäviä nimiai-
heita ovat esimerkiksi ammattinimike hoitajatar–sköterska ja sairaan-
hoitajan päähineen nimitys hilkka–hätta. Näitä aiheita nimistötoimikunta 
esitti alueen nimistöön sen ensimmäisessä käsittelyssä 16.11.2016.

13.02.2019 Käsitelty

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 15.10.2019 § 59

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12629 pohjakartan 
kaupunginosissa 4 Kamppi, 13 Etu-Töölö. Pohjakartta täyttää maan-
käyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
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Asemakaavan numero: 12629
Kaupunginosat: 4 Kamppi, 13 Etu-Töölö
Kartoituksen työnumero: 41/2019
Pohjakartta valmistunut: 1.10.2019
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

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 20.12.2016

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 14.11.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Marian sairaalan aluetta koskevan asemakaavamuutoksen luonnosai-
neistosta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mu-
kaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja 
esittää kantanaan seuraavaa.

Marian sairaala-alueen asemakaavan muutostyö on varsinaisesti 
käynnistynyt keväällä 2015, jolloin myös kaupunginmuseo antoi osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta lausuntonsa 30.4.2015. Samoin kuin 
tuolloin, asemakaavamuutoksen tavoitteena on entisen Marian sairaa-
lan alueen kytkeminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen niin toimin-
nallisesti kuin liikenteellisesti. Säilyville sairaalarakennuksille osoitetaan 
uusia käyttöjä ja alueen ja rakennusten suojelutavoitteet määritellään 
uudelleen. Olemassa olevan rakennuskannan lisäksi alueelle luodaan 
mahdollisuuksia täydennysrakentamiselle, etenkin asuin- ja toimitila-
käyttöön, mutta myös sosiaali- ja terveystoimeen suunnatulle rakenta-
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miselle. Näille tavoitteiden ja toimintojen mukaisesti on nyt laadittu 
maankäyttösuunnitelma.

Maankäyttösuunnitelmassa korttelin pohjoisosa ja pääosin myös länsi-
puoli on Helsingin uuden yleiskaavan mukaisesti osoitettu keskustatoi-
mintojen korttelialueeksi, jolla sallitaan asuminen erikseen merkityillä 
rakennusaloilla. Tällä merkinnällä on osoitettu käyttötarkoitus myös 
suurimmalle osalle korttelin olemassa olevaa rakennuskantaa. Alueen 
vanhin rakennus nro 14 eli entinen talousrakennus (arkkitehti Theodor 
Decker vuonna 1885), rakennus nro 4 eli nk. Tiilipaviljonki (arkkitehti 
Onni Törnqvist vuonna 1894), ja rakennukset nro 2 ja 3 eli uusi sairaa-
larakennus ja hallintorakennus (arkkitehti Lars Sonck vuosina 1908-
1909) on esitetty suojeltavaksi kulttuurihistoriallisesti huomattavan 
merkittävinä rakennuksina merkinnällä sr-1. Rakennus nro 7 eli desin-
fiointilaitos (arkkitehti A. W. Rancken vuonna 1887), rakennus nro 8 eli 
desinfiointivierasmaja (arkkitehti Onni Törnqvist vuonna 1894) ja ra-
kennus nro 5 eli talousrakennus (arkkitehti Onni Törnqvist vuosina 
1893-1898) sekä rakennus nro 15 eli keskusrakennus (arkkitehti Lauri 
Pajamies vuonna 1954) on esitetty kulttuurihistoriallisesti arvokkaina 
rakennuksina suojeltavaksi merkinnällä sr-2.

Voimassa olevassa asemakaavassa merkinnällä sr-2 suojeltu rakennus 
nro 11 eli entinen kulkutautipaviljonki (arkkitehti Onni Törnqvist vuonna 
1894) ja kaupunginmuseon osallistumis- ja arviointisuunnitelmavai-
heessa suojeltavaksi kohteeksi esittämä rakennus nro 13 eli entinen 
kappeli- ja obduktiorakennus (arkkitehti Onni Tarjanne vuonna 1894) 
eivät esillä olevassa maankäyttösuunnitelmassa ole saaneet suojelu-
merkintää. Rakennus nro 13:n paikalle on esillä olevan suunnitelman 
mukaan tulossa kahdeksankerroksinen asuinrakennus. Selostuksen 
mukaan rakennus nro 13 on tarkoitus siirtää korttelin sisällä rakennuk-
sen nro 8 itäpuolelle osoitetulle siirtämällä säilytettävän rakennuksen 
rakennusalalle. Tätä kookkaammalle rakennukselle nro 11 on tarkoitus 
osoittaa rakennuspaikka jostakin sairaala-alueen ulkopuolelta ja sen 
paikalle on esitetty kuusi-kahdeksankerroksista liike- ja toimistoraken-
nusta. Kyseinen korttelialue jatkuisi viisikerroksisena korttelin eteläkär-
jen baanan puoleiselle reunalle paikalta 1960-luvulla puretun kulkutau-
tipaviljongin paikalle. Muuta täydennysrakentamiseen osoitettua raken-
nusalaa on osoitettu Mechelininkadun puolelle rakennuksen nro 5 ete-
läpuolelle kolme-seitsemänkerroksisina aloina ja korttelin pohjoisosaan 
1980-luvulla valmistuneen keskusrakennuksen laajennusosan paikalle. 
Lisäksi korttelin keskiosassa sijaitsevan asuinkerrostalon (arkkitehti 
Sakari Laitinen vuonna 1988) paikalle esitetään uuden, huomattavasti 
nykyistä tehokkaamman rakentamisen mahdollistavaa asuinkerrostalo-
jen korttelialuetta, jolle saa sijoitta vanhusten palveluasumista ja palve-
luja eli sosiaali- ja terveystoimen monipuolista palvelukeskusta. Kortte-
lin sisäosien liikenneratkaisu perustuu korttelin sairaala-aikaiseen reitis-
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töön, joka muutettaisiin pääosin jalankululle ja pyöräilylle varatuksi ka-
duksi, jolla huoltoajo on sallittu. Maankäyttösuunnitelmassa on esitetty 
muutamia maisemallisesi merkittävimpiä puita säilytettäviksi ja laajem-
pana kokonaisuutena entisten kulkutautipaviljonkien välisellä vyöhyk-
keellä sijaitsevien puiden rivistöt.

Esillä olevassa maankäyttösuunnitelmassa on osittain kiitettävästi otet-
tu huomioon kaupunginmuseon aiemmissa lausunnoissaan esittämät 
suojelutavoitteet. Suojelun piiriin on esitetty nostettavaksi Marian sai-
raalan vuonna 1954 valmistunut keskusrakennus ja alueen vanhimman 
rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo ja hyvä säilyneisyys on otettu 
huomioon nykyistä tiukemmalla suojelumerkinnällä sr-1. Kaikkien sr-1 
merkinnällä suojeltavien rakennusten suojelumääräyksiä on tarkoitus 
päivittää koskemaan rakennuksia kokonaisuuksina eli myös niiden ar-
vokkaimpia sisätiloja. Sen sijaan voimassa olevassa asemakaavassa jo 
suojellun rakennuksen nro 13 ja kaupunginmuseon johtokunnan jo 
vuonna 1998 suojeltavaksi esittämän alueen viimeisen säilyneen kulku-
tautipaviljongin eli rakennuksen nro 11 purkamista edellyttämä ratkaisu 
ei kulttuurihistorian ja rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkö-
kulmasta ole toivottu ja hyvä ratkaisu. Ympäröivän liikenteen aiheutta-
mien päästöjen vuoksi rakennukset ovat jo osittain jääneet käyttöä vail-
le. Käyttöä ja huoltoa vailla rakennukset rapistuvat, mikä ei myöskään 
ole rakennussuojelun näkökulmasta kestävä tilanne. Maankäyttösuun-
nitelman kuvauksessa on esitetty edellä mainittujen purettavaksi esitet-
tyjen rakennusten siirtämistä uuteen paikkaan, mitä kaupunginmuseo 
toki pitää parempana vaihtoehtona kuin rakennusten lopullista hävittä-
mistä.

Esillä olevassa maankäyttösuunnitelmassa entisen sairaala-alueen ra-
kennuskantaa täydentävien uudisrakennusten alustavassa sijoittelussa 
on kaupunginmuseo näkemyksen mukaan pyritty jättämään vanhojen 
rakennusten ympärille tilaa, jotta niiden alkuperäinen kaavallinen som-
mitelma säilyy ymmärrettävänä. Myös korttelin pohjoisosan tiiviimpi uu-
disrakentaminen kunnioittaa periaatteeltaan alueen historiaa. Todetta-
va on kuitenkin, että asuinkerrostalojen korttelialueen eli monipuolisen 
palvelukeskuksen rakennusala muodostaisi hahmoltaan huomattavan 
suuren ja rakeisuudeltaan ympäristöstään poikkeavan kokonaisuuden 
juuri Lastenkodinkadun päätteeksi ja Ruoholahden villojen suuntaan. 
Kaupunginmuseo korostaa myös sairaala-alueen eri-ikäisten rakennus-
ten muodostaman kokonaisuuden eri osien visuaalisen yhteyden mer-
kitystä ja sisäisiä näkymiä, joita ei uudisrakennuksilla saa sulkea tai 
katkaista, niin että ymmärrys kokonaisuudesta hajoaa. Sairaala-alueen 
historiassa myös puisto on keskeinen osa kokonaisuutta niin toiminnal-
lisesta kuin kaavallisesta näkökulmasta. Puiston säilyneiden aiheiden 
säilyttämistä ja myös palauttavia ratkaisuja tulee jatkosuunnittelussa 
edelleen tutkia niin, että puistolle ja sen osa-alueille saadaan asianmu-
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kaiset kaavalliset merkinnät ja määräykset. Tähän alueesta laadittu 
ympäristöhistoriallinen selvitys antaa hyvän pohjan. Korttelin historiasta 
ammentava vehreä ja puistomainen keskusraitti rakennuksineen on eri-
tyinen voimavara, jota ei ympäristön kivikaupungin kortteleista löydy.

Marian sairaalan kulttuurihistoriallinen arvo Helsingin ensimmäisenä 
kunnallisena sairaalana ja yhtenä ensimmäisistä kunnansairaaloista 
koko maassa on merkittävä ja kiistaton. Sairaalan eri vaiheet ovat edel-
leen hyvin nähtävissä alueen eri-ikäisistä rakennuksista. Sairaala-
alueen alkuperäisen käytön ja historian tulee jatkossakin säilyä näky-
vänä ja ymmärrettävänä niin itse rakennuksissa kuin alueen tilakoko-
naisuudessa uusista käyttötarkoituksista ja täydennysrakentamisesta 
huolimatta. Kaupunginmuseo katsoo, ettei sairaala-aluetta saa lähteä 
muokkaamaan kaavamaisesti keskusta-alueen asuin- ja liikerakennus-
ten umpikortteleiden periaatteetta noudattaen ja korttelin tehokkuutta 
maksimoiden, vaan sen omista lähtökohdista ammentaen. 

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että entiselle Ma-
rian sairaalan alueelle on nyt esillä olevassa maankäyttösuunnitelmas-
sa pyritty löytämään sille ominainen täydennysrakentamisen ratkaisu, 
jossa on sovitettu yhteen sekä liikenteen aiheuttamien haasteiden että 
alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan ja ympäristön 
antamia reunaehtoja. Kaupunginmuseo esittää, että säilytettäväksi ja 
suojeltavaksi esitettyjen rakennusten ja niiden piha-alueiden sekä ym-
päristön suojelumerkintöjä laaditaan yhteistyössä kaupunginmuseon 
kanssa. Entisen Marian sairaala-alueen uutta identiteettiä rakennet-
taessa tulee parhaalla mahdollisella tavalla turvata alueen pitkästä sai-
raalahistoriasta kumpuavan ainutlaatuisen ominaisluonteen säilyminen 
täydennysrakentamisen tuoman uuden kerrostuman ja vaiheen rinnal-
la.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 30.4.2015

9.5.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 9.12.2016

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Alueelle tuleva kaksikerroksinen maanalainen pysäköinti on suunniteltu 
toteutettavaksi pihakannen alaisena kellaritilana. Alueen keski- ja poh-
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joisosa tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet paikoituksen järjestämi-
seen myös kalliotilassa. Alueen luoteiskulmassa oleva Salmisaari-
Ruoholahti yhteiskäyttötunneli tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelus-
sa. Tunneli sijaitsee kuitenkin suhteellisen syvällä, kattotason ollessa 
tasolla noin -27.

Lisätiedot
Ilkka Satola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37817

ilkka.satola(a)hel.fi

Rakennusvirasto 7.12.2016

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Ma-
rian sairaalan kaavaluonnoksesta 19.12.2016 mennessä.

Suunnittelualue on osa keskusta-aluetta, jota kehitetään Helsingin uu-
den yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) mukaan toiminnalli-
sesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilo-
jen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunki-
kulttuurin alueena. Aluetta kehitetään kestävien kulkumuotojen, erityi-
sesti kävelyn ja pyöräilyn, ehdoilla.

Maankäyttösuunnitelmassa kortteleiden keskelle muodostuu jalanku-
lun, pyöräilyn sekä huoltoajon salliva katu ja aukio, joilta ei ole suoraa 
yhteyttä katuverkkoon, ja ne palvelevat pääasiassa kiinteistöjä. Tämä 
katu tulee liittää osaksi korttelialueita. Kortteleiden väliin  tulee määrätä 
yleisen jalankulun, pyöräilyn ja huoltoajon salliva reitti rasitteeksi ton-
teille. Tämä on ollut yleinen käytäntö vastaavissa kortteleiden keskelle 
sijoittuvissa kiinteistöjä palvelevissa reiteissä.

Baanan toimintojen uudelleen järjestelyssä tulee ottaa huomioon, ettei 
lasten ja nuorten palveluita tule sijoittaa lähemmäksi Porkkalankadun 
tieliikennemelun ja hiukkaspäästöjen aluetta. 

Asemakaavaan ei tule merkitä kasvillisuuden säilyttämistä. Yleensä 
kasvillisuutta koskevat määräykset tulee antaa ohjeellisina. Merkintä 
"säilytettä puu" tulee muuttaa ohjeelliseen muotoon "Suojeltava puu, 
joka voidaan tarvittaessa uudistaa".

Rakennusvirasto 15.4.2015

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
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Nimistötoimikunta 16.11.2016 § 90

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Nimistötoimikunta keskusteli kolmen jalankulku- ja pyöräily-yhteyden 
nimeämisestä entisen Marian sairaalan alueella arkkitehti Tommi Su-
vannon esittelyn pohjalta. Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seu-
ravia uusia nimiä:

Hilkkakuja–Hättegränden
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (sairaanhoito); hilkka 'sairaanhoitajan päähine';

Hoitajattarenkuja–Sköterskegränden 
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (sairaanhoito); hoitajatar (vanh.) 'naissairaanhoi-
taja';

ja

Marianpiha–Mariagården
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Muistonimi; liitynnäinen, Marian sairaalan mukaan. Vuonna 
1886 rakennetun, aiemmin kulkutautisairaalana tunnetun ja vuonna 
2009 sairaalatoimintansa lopettaneen Marian sairaalan mukaan. Kau-
punginvaltuusto päätti vuonna 1891 nimetä silloin laajennetun kulkutau-
tisairaalan Marian sairaalaksi keisari Aleksanteri III:n ja keisarinna Ma-
rija Fjodorovnan hopeahääpäivän kunniaksi. Keisarinna Marija Fjodo-
rovnan (Marie Sophie Frederikke Dagmar, 1847–1928) mukaan on ni-
metty myös Dagmarinkatu–Dagmargatan vuonna 1906. Kotimaisten 
kielten keskus suosittaa keisarinnan nimestä muotoa Marija Fjodorov-
na, joka on suomen kielessä käytetyn venäjän kansallisen translitte-
rointikaavan mukainen.

Lisäksi nimistötoimikunta päätti esittää seuraavan, vuosina 1995–2010 
käytössä olleen nimen palauttamista alueen nimistöön:

Mechelininaukio–Mechelinplatsen
(aukio)
Perustelu: Muistonimi; liitynnäinen, Mechelininkadun mukaan.
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Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 24.4.2015

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa Marian sai-
raalan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Suunnittelualu-
eeseen kuuluvat kortteli nro 4170 ympäröivine katu- ja rata-alueineen, 
Baanan eteläosa ja sen itäpuolella sijaitseva Työmiehenpuistikko.

Suunnittelualueella Mechelininkadun varteen on suunnitteilla toimi-
/liiketiloja, matkailutoimintaa ja asumista. Mechelininkadulla kulkee rai-
tiotielinja.

HKL:n kantana on, että raitiotien liikennöinnistä aiheutuu melu- ja tärinä 
haittoja, jotka tulee huomioida Mechelininkadun viereisten kiinteistöjen 
suunnittelussa. Suunnittelualueen eteläreunalla, Ruoholahdenkadulla, 
kulkee myös raitioitielinja, jonka toimintaedellytykset ja ympäristövaiku-
tukset tulee suunnittelussa huomioida.

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi
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§ 455
V 9.9.2020, Valtuutettu Otto Meren aloite vuokraoikeuden siirron 
kieltämisestä kaupungin vuokra-asunnoissa

HEL 2020-000552 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
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Otto Meren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Otto Meri ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsingin kaupungin subventoimien vuokra-asuntojen osalta on 
tärkeää huolehtia, että ne kohdistuvat heille, jotka tukea eniten tarvitse-
vat. Oikeus siirtää vuokraoikeus perheen ja suvun sisällä mahdollistaa 
kaupungin subventoimien vuokrahuoneistojen säilymisen saman piirin 
hallinnassa pitkiäkin aikoja. Tämä ei millään tavalla takaa, että kaupun-
gin tuki kohdistuu sitä todella tarvitseville. Tämä voi muodostua ongel-
maksi erityisesti arvokkaimmilla ja halutuimmilla asuinalueilla. Valtuute-
tut esittävät, että Helsinki ryhtyy selvittämään vuokraoikeuden siirron 
kieltämistä kaupungin vuokra-asunnoissa.
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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.

Helsingin kaupungin vuokra-asunnot

Helsingin kaupunkikonserni omistaa yhteensä noin 63 000 asuntoa, 
mikä pitää sisällään Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) vuokra-
asunnot, Helsingin asumisoikeus Oy:n (Haso) asumisoikeusasunnot, 
Koy Auroranlinnan vapaarahoitteiset asunnot, Oy Helsingin Asunto-
hankinta Ab;n ara-vuokra- ja vapaarahoitteiset asunnot sekä muut kau-
pungin suoraan omistamat vuokra-asunnot, kuten yksittäiset Hitas-
asunnot. Hekan omistamia asuntoja on noin 50 000 ja aloitevastauk-
sessa keskitytään nimenomaan näihin asuntoihin.  

Hekan asunnot ovat ns. pitkän korkotuen turvin rakennettuja asuntoja 
(Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta). 
Asunnot rakennetaan kaupungin vuokraamalle maalle ja Heka, kuten 
muutkin pitkän korkotuen asuntoja rakentavat rakennuttajat, saa tontin-
vuokrasta alennuksen. Tontin vuokran määrittäminen edellyttää ARA:n 
hyväksyntää. Hekan asuntotuotanto on omakustannusperusteista, jo-
ten vuokrataso on markkinavuokratasoa alhaisempi. Asukkaiden valin-
ta asuntoihin tehdään kiireellisyyden ja asunnon tarpeen perusteella 
pienituloisuus ja vähävaraisuus huomioiden. Asumisen kestoa ei ole 
pitkän korkotuen turvin rakennetuissa vuokra-asunnoissa rajoitettu. 
Omakustannusvuokra ja asukasvalintakriteerit ovat samat kaikessa val-
tion tukemassa ko. lain nojalla rakennetussa vuokra-
asuntotuotannossa.

Hekan asuntoja sijaitsee eri puolilla kaupunkia ja vuoden 2019 alusta 
voimaan tullut uusi vuokrantasausjärjestelmä ottaa yhä enemmän 
huomioon myös asuntojen sijainnin yhtenä vuokratasoon vaikuttavana 
tekijänä. 

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (AHVL, 481/1995) 45 
§:ssä todetaan vuokraoikeuden siirrosta perheenjäsenelle, että vuokra-
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lainen saa ilman vuokranantajan lupaa siirtää vuokraoikeuden huoneis-
tossa asuvalle puolisolleen, perheeseen kuuluvalle lapselle tai jom-
mankumman puolison vanhemmalle, jollei vuokranantajalla ole perus-
teltua syytä vastustaa vuokraoikeuden siirtoa. Edelleen laissa todetaan, 
että jos vuokranantaja haluaa vastustaa vuokraoikeuden siirtoa, vuok-
ranantajan tulee kuukauden kuluessa siirrosta tiedon saatuaan saattaa 
vastustamisensa peruste tuomioistuimen tutkittavaksi. Kun oikeus 
vuokrasuhteen siirtämiseen on saatettu tuomioistuimen ratkaistavaksi, 
vuokrasuhde jatkuu oikeudenkäynnin aikana entisin ehdoin. Jos tuo-
mioistuin hyväksyy vuokranantajan ilmoittaman syyn, sen on kiellettävä 
vuokraoikeuden siirto. Vielä laissa todetaan (47 §), että ehto, jolla rajoi-
tetaan vuokralaisen, huoneistossa asuvan, kuolinpesän tai sen osak-
kaan 44–46 §:n mukaista oikeutta, on mitätön.

Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta koskee Helsingin kaupungin 
vuokra-asuntojen lisäksi kaikkia muitakin Helsingissä sijaitsevia vuokra-
asuntoja, niin valtion tukemia kuin markkinahintaisiakin.

Vuokraoikeuden siirto Helsingin kaupungin asunnoissa

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) toteaa, että vuokraoikeuden 
siirto perheenjäsenelle on vuokralaisen lakiin perustuva oikeus, jota ei 
voi vastustaa tuomioistuimessa kuin perustelluista syistä. Syy liittyy 
pääsääntöisesti siirron saajaan. Jos vuokranantajalla on syytä epäillä, 
että siirron jälkeen syntyisi pikaisesti peruste vuokrasopimuksen pur-
kamiselle (esim. jos siirron saajalla on merkittäviä vuokravelkoja tai 
asumishäiriöitä), vastustamiseen voi ryhtyä.

Aloitteessa tarkoitettua ongelmaa ei voida pitää AHVL 45 §:n mukaise-
na perusteltuna syynä. Asuntokannan mahdollinen kohdentuminen 
aloitteessa esitetyn epätarkoituksenmukaisesti ei riitä perusteluksi kiel-
tää vuokraoikeiden siirtoa.

Vuokraoikeuden siirtoja tapahtuu Hekan 50 000 asunnon asuntokan-
nassa noin 250 vuodessa. Uusia vuokrasopimuksia Hekassa tehdään 
vuosittain noin 4–5 000. Suhteessa asukasmäärään vuokraoikeuden 
siirtojen merkitys on vähäinen. Pääosa siirroista tapahtuu Hekan tieto-
jen mukaan päävuokralaisina olleelta vanhemmalta asunnossa asuval-
le lapselle. 

Lain muuttamisen mahdollisuudet

Kun vuokraoikeuden siirron kieltäminen perheenjäsenelle ei onnistu 
vuokrasopimuksissa ja kun siirron vastustaminen tuomioistuimessa ei 
johtane mahdollisuuteen estää aloitteessa tarkoitetun kaltaisia vuokra-
oikeuden siirtoja, jäisi ainoaksi keinoksi lainsäädännön muuttaminen 
tältä osin. Tätä ei voi pitää kuitenkaan tarkoituksenmukaisena, sillä 
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vuosittain Hekan asuntokannassa tehtävien siirtojen määrä on melko 
pieni suhteessa koko asuntokantaan, jolloin asialla ei ole sellaista laa-
jaa asuntopoliittista merkitystä, jolla voitaisiin perustella mahdollista esi-
tystä AHVL:n muuttamiseksi. 

Esitetyn kaltainen siirto-oikeuskysymys ei ole myöskään noussut esiin 
missään muualla kuin Helsingissä, eli muualla Suomessa ei liene tar-
vetta tämän kaltaiselle lainmuutokselle. 

Vuokraoikeuden siirtomahdollisuus on tuskin ongelmallista muussa 
kuin valtion tukemassa vuokra-asuntokannassa, eli mahdollista kieltoa 
ei olisi tarkoituksenmukaista ulottaa muuhun vuokra-asuntokantaan. 
Tämä taas edelleen eriarvostaisi ns. ARA-asukkaita suhteessa muihin 
vuokra-asukkaisiin.

Lopuksi

Edellä olevaan viitaten ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä edistämään 
vuokraoikeuden siirron kieltämistä kaupungin vuokra-asunnoissa.

Asia on valmisteltu yhteistyössä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n 
(Heka) kanssa. Vastaus on yhteisvalmistelun mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Otto Meren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 456
V 9.9.2020, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ilmastohätätilajulis-
tuksen valmistelemiseksi

HEL 2019-012944 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Leo Straniuksen valtuustoaloite 12.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloit-
teen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsinki ryhtyisi valmistelemaan ilmastohätätilajulistusta.  
Aloitteentekijöiden mukaan vastaavia julistuksia on tehty Euroopan par-
lamentin 27.11.2019 julistaman ilmastohätätilan jälkeen monissa mais-
sa ja yli 1000 kunnassa ympäri maailmaa. Perusviestinä julistuksessa 
kerrotaan olevan, että ilmastotoimilla on kiire ja nyt on aika toimia. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua
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Maailmanlaajuisesti  ilmastohätätilajulistuksia on tehty runsaasti Länsi- 
ja Keski-Euroopassa, Japanissa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa 
sekä Pohjois-Amerikassa. Suomessa ilmastohätätilajulistuksia ei clima-
teemergencydeclaration.org –sivuston mukaan ole vielä tehty yhdessä-
kään kunnassa. Turussa on asiasta tehty valtuustoaloite ja Lahdessa 
on ollut käynnissä nimienkeräys kuntalaisaloitetta varten, jossa vaadi-
taan ilmastohätätilan julistamista. Suomessa julistusten antaminen 
kunnallisissa toimielimissä ei ole ollut käytäntönä asiakysymyksissä ei-
kä kaupunginhallitus katso, että aloitteessa tarkoitetun julistuksen an-
taminen olisi aiheellista. Maassamme kunnalla on yleinen toimiala, joka 
antaa mahdollisuuden päättää myös konkreettisista toimista. 

Euroopan parlamentin 28.11.2019 päättämällä ilmastohätätilajulistuk-
sella pyrittiin vauhdittamaan vuoden 2019 lopussa Madridissa käytyjä 
korkean tason neuvotteluja keinoista ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 
Valtioiden välisissä neuvotteluissa yhteisymmärryksen saavuttaminen 
ilmastonmuutoksen vastaisista käytännön toimista on kuitenkin osoit-
tautunut vaikeaksi. 

Helsinki on useilla areenoilla nostanut esiin ja kiinnittänyt edunvalvon-
nassaan huomiota ilmastokysymyksen kiireelliseen ratkaisemiseen ja 
nimenomaan kaupunkien rooliin kohotettaessa kansalaisten tietoisuutta 
maailmanlaajuisista riskeistä ilmastonmuutokseen liittyen. 

Kaupunkistrategian 2017-2021 mukaan Helsinki korostaa toiminnas-
saan ekologisia arvoja ja verkostoituu maailman johtavien kaupunkien 
kanssa C40 ilmastoverkostossa. Helsinki erottautuu globaalin vastuun 
paikallisen toteuttamisen kansainvälisesti verkottuneena edelläkävijä-
nä. Kunnianhimoisen ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteeksi on ase-
tettu 60 prosentin päästövähennystavoite vuodelle 2030, ja kaupungin 
hiilineutraalisuus on määrä saavuttaa vuonna 2035. Kaupunki käyttää 
monipuolista keinovalikoimaa torjuessaan ilmaston haitallista muutosta. 
Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen on kaupungin riskienhal-
linnassa otettu huomioon yhtenä koordinoituna riskikategoriana.  

Kaupunginhallitus hyväksyi 10.12.2018 (809 §) Hiilineutraali Helsinki 
2035 –toimenpideohjelman, jolla on käynnistetty toimenpiteet kaupun-
kistrategiassa 2017-2021 asetettujen päästövähennystavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Helsinki ylläpitää verkkosivustoa helsinginilmastoteot.fi, 
jolla esitellään Hiilineutraali Helsinki -hankkeen tavoitteita ja toimia il-
mastonmuutoksen torjuntaan liittyen. Sivusto kannustaa myös kaupun-
gin asukkaita ja muita tahoja tekemään käytännön ilmastotekoja. 

Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset vuosille 2019-
2025 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 27.5.2019 (405 §). Linjaukset 
sisältävät pääasiassa sellaisia toimenpiteitä, joita ei sisälly kaupungin 
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muihin suunnitelmiin ja ohjelmiin. Näitä ovat muun muassa kaupun-
kiympäristön toimialan ympäristöohjelma, Helsingin hulevesiohjelma, 
viherkattolinjaukset, luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelma sekä 
Itämerihaasteen Itämeri-toimenpideohjelma.

Kaupunginhallitus päätti 10.2.2020 myöntää rahoituksen Helsinki Ener-
gy Challenge –kilpailua varten, jossa haetaan energia-alan innovaatioi-
ta erityisesti kivihiilen korvaamiseksi Helsingin kaukolämmön tuotan-
nossa kestävällä tavalla. Kilpailun tulos vahvistuu keväällä 2021. Kau-
punki aikoo jakaa kilpailusta saatavan tiedon ja ratkaisut vapaasti mui-
den kaupunkien kanssa ja näin hyödyttää ilmastonmuutoksen torjunta-
työtä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

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
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Leo Straniuksen valtuustoaloite 12.11.2019

Oheismateriaali

1 Helsingin ilmastoteot -sivusto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 457
V 9.9.2020, Valtuutettu Kati Juvan aloite matkakorttien ja kaavakkei-
den saattamisesta sukupuolineutraaleiksi

HEL 2020-001114 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Kati Juvan aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Juvan aloite 29.01.2020
2 Lausunto 23.4.2020, Tasa-arvo toimikunta
3 Lausunto 3.3.2020, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kati Juva ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, ettei suku-
puolta tarvitsisi kirjata matkakortteihin ja lisäksi, että kaikissa kaupungin 
käyttämissä kaavakkeissa ja kyselyissä annettaisiin vastaajalle mah-
dollisuus valita sukupuolineutraali vaihtoehto aina, kun se on juridisesti 
mahdollista.

Tasa-arvotoimikunnalta ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä 
(HSL) pyydettiin aloitteen johdosta lausunnot, jotka ovat liitteinä 2 ja 3. 
Asiaa on lisäksi selvitetty kaupunginkanslian oikeuspalveluiden sekä ti-
lasto-ja tutkimusyksikön kanssa. 
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Saatujen lausuntojen ja valmistelun kuluessa tehtyjen selvitysten pe-
rusteella aloitteessa esitetyt näkökohdat on otettu huomioon niin HSL:n 
lipuntarkastustoiminnassa kuin kaupungin toteuttamassa tilastotyössä 
ja kyselytutkimuksissa. 

Henkilön yksilöivä, luotettava tunnistaminen sukupuolineutraalilla taval-
la on väestötietojärjestelmän kehittämiseen liittyvänä kysymyksenä val-
tion ratkaistavana. Asiaa valmistelleen HETU-työryhmän raportti on 
luovutettu valtiovarainministeriölle 8.4.2020 (linkki oheismateriaalissa). 

HETU-työryhmä esittää, että vuodesta 2027 alkaen Suomessa otettai-
siin käyttöön uudenmuotoinen henkilötunnus, josta ei enää kävisi ilmi 
henkilön ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muuta henkilöön liittyvää tie-
toa. Uudenmuotoinen henkilötunnus korvaisi tällä hetkellä käytössä 
olevat nykymalliset henkilötunnukset siirtymäajan jälkeen. 

Kaupungin lausunnossa valtiovarainministeriölle henkilötunnuksen uu-
distamista pohtineen työryhmän loppuraportista (pormestari 2.6.2020 
67§) pidetään suunniteltua uudistusta hyödyllisenä. Se toteuttaa EU:n 
tietosuoja-asetuksen edellyttämää henkilötietojen minimointia. Tietyissä 
kaupungin palveluissa tarvitaan jatkossakin tieto henkilön iästä tai su-
kupuolesta, mutta se ei ehdotetun muutoksen jälkeen enää ilmenisi 
henkilötunnuksesta. 

Saadut lausunnot ja selvitykset

Tasa-arvotoimikunta

Tasa-arvotoimikunta kannattaa kumpaakin aloitteessa esitettyä toi-
menpidettä. Matkakortissa sukupuolta osoittavan juridisen merkinnän 
esiintyminen voi aiheuttaa huolta ja turvattomuutta palvelutilanteissa 
niille kaupunkilaisille, joiden sukupuoli ei vastaa henkilötunnukseen 
merkittyä sukupuolta. Toimikunnan mukaan sukupuolitiedon poistami-
nen olisi varmempi ja pysyvämpi keino kuin sinänsä tärkeä lipuntarkas-
tajien kouluttaminen. 

Tasa-arvotoimikunta toteaa edelleen, että monissa kaupungin verkko- 
ja muissa kyselyissä vaihtoehtoja sukupuolen merkitsemiseen on edel-
leen vain kaksi. Sukupuolivaihtoehtoja lisäämällä saadaan tietoa eri 
sukupuolia olevien kaupunkilaisten kokemuksista ja palvelutarpeista. 
Kaikenlainen moninaisuus tulisi huomioida myös terveyspalveluissa. 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

HSL-kuntayhtymä toteaa lausunnossaan mm., että tarkastustilanteessa 
pyritään varmistamaan matkalipun voimassaolon lisäksi, että henkilö-
kohtaista matkakorttia käyttää kortin oikea omistaja. Matkalipuntarkas-
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tajat kohtaavat päivittäin useita tilanteita, joissa väärinkäytetään toisen 
henkilön henkilökohtaista matkakorttia.

Henkilökohtainen matkakortti sisältää tiedon omistajansa henkilötun-
nuksesta. Sukupuolitietoa ei ole kirjattuna matkakorteissa eikä matka-
kortin tausta-järjestelmässä. Matkakortin tarkastustilanteessa ensiarvio 
siitä, onko kortti omistajansa hallussa, tehdään tarkastuslaitteen henki-
lötunnuksesta päättelemän ikä- ja sukupuolitiedon perusteella. Tarkas-
tusresurssien ollessa rajalliset nopean ja mahdollisimman kattavan en-
siarvion tekeminen on tärkeää. Mikäli arvio iästä ja/tai sukupuolesta an-
taa viitettä mahdollisesta väärinkäytöstä, asiakasta pyydetään esittä-
mään henkilöllisyystodistus. Mahdollisia väärinkäytöstilanteita ovat 
esimerkiksi tilanteet, joissa tuttavat tai useat eri perheenjäsenet (van-
hempi – lapsi, vaimo – mies jne.) käyttävät sääntöjen vastaisesti sa-
maa henkilökohtaista matkakorttia. Sukupuolten moninaisuuden koh-
taaminen on tarkastustyössä päivittäistä ja osa matkalipuntarkastajan 
ammattitaitoa. Tarkastajia on koulutettu mm. Setan toimesta.

HSL ilmoittaa lisäksi selvittävänsä mahdollisuutta tuoda valokuva mat-
kakortin yhteyteen, mikä auttaisi matkalipun omistajan nopeassa tun-
nistamisessa. 

Kaupungin kyselyt ja kaavakkeet

Väestörekisterissä ei ole nykyisin mahdollisuutta kirjata sukupuoleksi 
muuta kuin mies tai nainen. Tästä johtuen käytännössä kaikissa väes-
töä koskevissa virallisissa tilastoissa joudutaan toistaiseksi käyttämään 
perinteistä mies/nainen –luokittelua. Tutkimuksissa ”muun sukupuolis-
ten” ryhmää sen sijaan on alettu huomioimaan enenevässä määrin. 

Pääperiaatteena viranomaistoiminnassa on, että hyödynnetään ainoas-
taan ao. toiminnassa todella tarvittavia tietoja. Tämä tarkoittaa käytän-
nössä, että esim. sukupuolitietoa (tai mitään muutakaan henkilötietoa) 
ei käytetä tai laiteta esille, jos sitä ei asianomaisessa toiminnassa to-
della tarvita. Kaikkien kerättävien henkilötietojen osalta tietojen tarve ja 
käyttö pitää olla perusteltua. 

Virallinen tilastojärjestelmä nojaa sukupuoliluokittelussa vahvasti väes-
törekisteritietoon. Tämän muuttaminen edellyttäisi väestörekisteriä kos-
kevan lainsäädännön muuttamista sekä tähän liittyen väestörekisteritie-
tojen kirjaamiskäytäntöjen muuttamista. 

Jos kaupunki tarjoaisi omissa tilastotoiminnoissaan mahdollisuuden 
myös kolmanteen sukupuolivaihtoehtoon, varmasti tulisi eteen myös 
käytännön tilanteita, joissa viranomaisten tiedot olisivat ristiriidassa 
keskenään – eli toisen tiedon mukaan henkilö olisi joko mies tai nainen 
ja toisen tiedon mukaan ”muu sukupuoli”. 
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Kyselypohjaisissa tiedonkeruissa mies/nainen –luokittelusta on kuiten-
kin tarpeen mukaan mahdollista poiketa. Tätä on pohdittu ja myös ko-
keiltu joissakin kyselyissä (esim. Helsingin turvallisuustutkimus ja Hel-
sinki-barometri 2019), joten asiasta on myös alustavia kokemuksia.

Lainsäädännöllisiä näkökohtia

Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta noudatetaan lähtökohtaisesti 
kaikessa toiminnassa, missä henkilötietoja käytetään. 

Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan c alakoh-
dan mukaan henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia ja ra-
joitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita 
varten niitä käsitellään (”tietojen minimointi”). Seuraavan alakohdan d 
mukaan henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä; 
on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmis-
tamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset 
henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä (”täsmällisyys”); 

Sukupuolitietoa ei henkilötietona tule kerätä tai käyttää viranomaistoi-
minnassa tietosuoja-asetuksen vastaisesti. Tietojen keräämisen tai 
käytön tulee täyttää tietojen minimointivaatimus. Kaupungin toimintayk-
siköt ovat tietosuoja-asetuksen tultua voimaan hioneet käytäntöjään 
tämän mukaisesti. 

Toimivalta

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
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Vt Juvan aloite 29.01.2020
2 Lausunto 23.4.2020, Tasa-arvo toimikunta
3 Lausunto 3.3.2020, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Oheismateriaali

1 HETU-uudistuksen loppuraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 458
V 9.9.2020, Valtuutettu Ted Apterin aloite yhdestä palvelukanavasta 
kiinteistöjen huoltopyynnöille

HEL 2019-011104 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ted Apterin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ted Apter ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
yhden kanavan palvelua kaupungin kiinteistöjen huoltopyynnöille.

Kaupunginhallitus toteaa, että vikailmoituksia ja huoltopyyntöjä on voi-
nut 15.1.2018 alkaen jättää yhtä kanavaa käyttäen internetissä osoit-
teessa 
https://www.buildercom.net/pyynnot/hki/hki_5f28g6k1.html. 
Sivustolle on tehty parannuksia kuittausten käsittelyyn ja kohteiden löy-
tymistä pyritään parhaillaan helpottamaan. Käyttäjäystävällisemmät si-
vut vikailmoitusten ja huoltopyyntöjen jättöön ovat käytössä vuoden 
loppuun mennessä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.
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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
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ted Apterin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 17.03.2020 § 153

HEL 2019-011104 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että vikailmoituksille ja 
huoltopyynnöille on olemassa yhden luukun kanava. Vikailmoituksia ja 
huoltopyyntöjä on voinut 15.1.2018 alkaen jättää erillisen internetsivun 
kautta, jonka osoite on: 
https://www.buildercom.net/pyynnot/hki/hki_5f28g6k1.html. 

Kohteet on jaoteltu toimialoittain ko. sivustolle. Tällä hetkellä sivustolle 
ollaan tekemässä parannuksia kohteen löytymisen helpottamiseksi. 
Käyttäjäystävällisemmät sivut vikailmoitusten ja huoltopyyntöjen jättöön 
on käytössä vuoden loppuun mennessä.

Palvelupyynnöistä lähtee tällä hetkellä pyynnön jättäjälle kaksi kuittaus-
ta. Ensimmäinen silloin, kun pyyntö on tallennettu järjestelmään ja toi-
nen silloin kun työ on valmis. Myös palvelupyyntöjen kuittauksiin on tu-
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lossa maaliskuun aikana muutoksia, siten että kuittaus pyynnön jättäjäl-
le lähtee aina kun pyynnölle tapahtuu jotain. Esim. työn hoitaja kom-
mentoi työn tilannetta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö: 310 31851

pasi.lonnberg(a)hel.fi
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§ 459
V 9.9.2020, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kiertävien fysiotera-
peuttien palkkaamisesta kouluihin

HEL 2020-001111 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 Arja Karhuvaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki selvittää kiertävien fysioterapeuttien palkkaa-
mista kouluihin liikunnan ja opiskelijaterveydenhuollon tueksi.

Lasten ja nuorten liikkumattomuuteen puututaan ensisijaisesti Helsingin 
kaupungin liikkumisohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpi-
teiden mukaisesti. Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistetään 
kehittämällä liikkumiseen kannustavia toimintaympäristöjä ja -kulttuuria 
varhaiskasvatuksen yksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Kaupunginhallitus katsoo, ettei fysioterapeuttien palkkaaminen koului-
hin ole tarkoituksenmukainen keino vastata lasten ja nuorten liikkumat-
tomuuden tuomiin haasteisiin. Liikkumattomuuteen puututaan jo nykyi-
sin koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Liikuntaneuvonta sisältyy 
kaikkiin vuosittain toteutettaviin terveystarkastuksiin. Liikkumisen edis-
täjänä terveydenhoitaja tukee ja ohjaa liikunnallisen elämäntavan pii-
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riin. Lasten ja nuorten fysioterapia on sosiaali- ja terveystoimialan tuot-
tama palvelu, johon ohjaudutaan pääsääntöisesti terveydenhuollon eri 
toimijoiden suosituksesta.

Helsingissä edistetään lasten ja nuorten liikkumista kokonaisvaltaisesti 
ja kiinnitetään huomiota oppimisympäristöjen hyvinvointia lisääviin teki-
jöihin. 80 prosenttia kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköistä on mu-
kana valtakunnallisessa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa, joka 
tarjoaa henkilöstölle välineitä lasten liikkumisen ja hyvinvoinnin lisäämi-
seen. Kaikki perusopetuksen koulut ovat rekisteröityneet valtakunnalli-
seen Liikkuva koulu -ohjelmaan. Toisella asteella valtakunnallisessa 
Liikkuva opiskelu -ohjelmassa on mukana koko Stadin ammatti- ja ai-
kuisopisto sekä kuusi kaupungin lukiota. Liikunnallista harrastustoimin-
taa tarjoavien koulujen osuuden lisääminen ja edullisen tai maksutto-
man matalan kynnyksen harrastustoiminnan kehittäminen ovat liikku-
misohjelman toimenpiteissä.

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 Arja Karhuvaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.04.2020 § 85

HEL 2020-001111 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Lasten ja nuorten fysioterapia on sosiaali- ja terveystoimialan tuottama 
palvelu, johon ohjaudutaan pääsääntöisesti terveydenhuollon eri toimi-
joiden suosituksesta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että las-
ten ja nuorten liikkumattomuuteen puututaan ensisijaisesti Helsingin 
kaupungin liikkumisohjelmassa (kaupunginhallitus 3.12.2018, 790 §) 
määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Lasten ja nuor-
ten terveyttä sekä hyvinvointia tulee edistää lisäämällä arki- ja hyöty-
liikkumista, sekä vähentämällä istumista. Liikkumattomuuden ongel-
maan vastaamiseksi tarvitaan uudenlaista motivointia, tietoisuuden li-
säämistä, positiivista pakottamista ja kannusteita. Lasten, nuorten ja 
perheiden liikkumista tulee edistää eri toimijoiden yhteistyönä.

Liikkumisen edistäminen on yksi Helsingin kaupunkistrategian 2017 - 
2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) painopisteistä. Helsingin 
kaupungin liikkumisohjelman tavoitealueina on saada pienet lapset 
omaksumaan liikunnalliset perustaidot ja -tottumukset sekä taata riittä-
vä liikunnallisuus lasten ja nuorten arjessa. Liikkumisohjelmassa tode-
taan, että perheiden, vanhempien ja huoltajien merkitys on ratkaisevan 
tärkeää pienten lasten liikkumisen edistämisessä. Lapsilla ja nuorilla 
myös kavereiden liikunnallisella tuella on yhteys liikunnalliseen aktiivi-
suuteen. Keskeistä on aktivoida perheitä liikunnalliseen elämäntapaan, 
sekä lisätä liikkumista päiväkoti-, koulu- ja opiskelupäivien aikana.

Alle kouluikäisistä lapsista liikkuu suositusten mukaisesti 10 - 20 %, pe-
ruskoululaisista suositusten mukaisesti liikkuu kolmannes ja toisen as-
teen opiskelijoista noin viidennes. Hyvinvoinnin näkökulmasta keskeis-
tä on liikkumisen lisääminen kaikissa ikäryhmissä. Liikkumista pyritään 
lisäämään kehittämällä toimintaympäristöjä sekä toimintakulttuuria var-
haiskasvatuksen yksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Valtakunnallinen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma tarjoaa varhais-
kasvatuksen henkilöstölle välineitä lasten liikkumisen ja hyvinvoinnin li-
säämiseen. Helsingin kaupungin varhaiskasvatusyksiköistä ohjelmassa 
on mukana yli 80 %. Tavoitteena on saada kaikki kaupungin varhais-
kasvatusyksiköt ohjelman piiriin vuoden 2021 loppuun mennessä. Li-
säksi liikkumisohjelman yhtenä toimenpiteenä on varmistaa, että kai-
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kissa leikkipuistojen eri-ikäisten toiminnoissa on mukana liikkumisen 
elementti. Perheiden yhteistä liikkumista alle kouluikäisten lasten kans-
sa tuetaan muun muassa perhehulinoiden muodossa, joissa perheille 
tarjotaan tila sekä välineitä omatoimiseen ja maksuttomaan liikkumi-
seen. Tavoitteena on tarjota kahdeksan kohdetta vuoden 2020 aikana.

Perusopetuksen osalta kaikki kaupungin koulut ovat rekisteröityneet 
valtakunnalliseen Liikkuva koulu -ohjelmaan. Ohjelmassa keskeistä on 
oppilaiden osallistaminen, liikkumisen lisääminen ja istumisen vähen-
täminen. Kaupungin liikkumisohjelman toimenpiteitä ovat liikunnallista 
harrastustoimintaa tarjoavien koulujen osuuden lisääminen ja edullisen 
tai maksuttoman matalan kynnyksen harrastustoiminnan kehittäminen. 
Matalan kynnyksen harrastetoimintaa tarjotaan alakoululaisille EasyS-
port-toimintana ja yläkoululaisille FunAction-harrasteliikuntana. Vuonna 
2019 EasySport-toiminnan viikoittaisilla tunneilla, tapahtumilla ja leireil-
lä kertyi 50 740 käyntikertaa ja FunAction-toiminnan viikoittaisilla tun-
neilla ja tapahtumissa 21 200 käyntikertaa.

Toisella asteella valtakunnallisessa Liikkuva opiskelu -ohjelmassa on 
mukana tällä hetkellä koko Stadin ammatti- ja aikuisopisto sekä kuusi 
Helsingin kaupungin lukiota. Liikkumisohjelman tavoitteena on laajen-
taa ohjelma kaikkiin Helsingin kaupungin lukioihin vuoteen 2021 men-
nessä. Kaupungin matalan kynnyksen liikuntatarjonnasta toisen asteen 
opiskelijat voivat osallistua joko 13–17-vuotiaille suunnattuun FunAc-
tion-liikuntaan tai 18–29-vuotiaille suunnattuun NYT-liikuntaan. Varsi-
naisen liikuntatarjonnan lisäksi NYT-liikunnan palveluna on liikuntaneu-
vonta, jossa tuetaan nuorta henkilökohtaisen ja ryhmäneuvonnan kei-
noin. Liikuntaneuvonnan tavoitteena on edistää nuorten kokonaisval-
taista hyvinvointia liikunnan ja ohjauksen keinoin, tarjota toiminta- ja 
työkykyä lisäävää liikuntaa, sekä edistää koulukuntoisuutta ja liikunnal-
lisuutta elämäntapana.

Liikkumattomuuteen puututaan myös koulu- ja opiskeluterveydenhuol-
lossa. Terveysneuvonta, johon sisältyy liikuntaneuvonta, kuuluu kaik-
kiin vuosittain toteutettaviin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveys-
tarkastuksiin. Liikkumisen edistäjänä terveydenhoitaja tunnistaa, tukee 
ja ohjaa liikunnallista elämäntapaa tukevien toimintojen pariin. Tarkoi-
tuksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huo-
lehtimiseen. Yläkouluikäisille oppilaille on tarjolla myös henkilökohtaista 
tukea ja ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan koulujen personal trai-
ner -toiminnan eli KouluPT-toiminnan muodossa. KouluPT-toimintaan 
ohjautuminen tapahtuu opettajan, oppilashuollon, kouluterveydenhuol-
lon tai nuoren vanhempien toiveesta. Myös 5.- ja 8.-luokalla toteutetta-
vien fyysistä toimintakykyä mittaavien Move!-mittausten antama infor-
maatio voi toimia herätteenä lapsen tai nuoren ohjaamiseen kouluter-
veydenhuollon palvelujen piiriin.
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Liikkumistaitojen edistäminen kuuluu myös perusopetuksen ja toisen 
asteen koulutuksen opetussuunnitelmien sisältöihin. Fyysisen, sosiaali-
sen sekä psyykkisen toimintakyvyn tukeminen ja terveysosaamisen 
kehittäminen kuuluvat liikunnan ja terveystiedon sisältöihin perusope-
tuksessa ja lukiokoulutuksessa. Ammatillisessa koulutuksessa työky-
vyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen on pakollinen tutkinnon osa. Näiden 
osa-alueiden opetuksesta vastaavat opettajat, jotka ovat asiantuntijoita 
liikuntataitojen edistämisessä.

Helsingissä edistetään kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten liikkumista 
sekä kiinnitetään huomiota oppimisympäristöjen hyvinvointia lisääviin 
tekijöihin muun muassa edellä esitetyin keinoin. Täten kasvatus- ja 
koulutuslautakunta ei kannata fysioterapeuttien palkkaamista kouluihin 
tai valtuustoaloitteessa esitettyä kustannusselvityksen tekoa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Panu Hatanpää, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 27095

panu.hatanpaa(a)hel.fi
Jaana Kariniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 82745

jaana.kariniemi(a)hel.fi
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§ 460
V 9.9.2020, Valtuutettu Fatim Diarran aloite Havis Amandan kunnos-
tamisesta tai korvaamisesta

HEL 2020-000556 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Fatim Diarra ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan Havis Amandan kunnostamista ja joko korvaamista kopiolla tai 
suojaamista niin, että juhlia voidaan edelleen jatkaa Esplanadilla.

Kaupunginhallitus toteaa, että Havis Amandan suojaamisvaihtoehtoja 
juhlien aikana on selvitetty. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on va-
rauduttu toimintamalliin, jossa teos suojataan vartioinnilla ja väliaikaisil-
la aitauksilla. Havis Amandan äärellä voidaan juhlia, kunhan veistoksen 
ja yleisön turvallisuus otetaan huomioon.
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Jos Havis Amanda haluttaisiin korvata kopiolla, pelkkä pronssisen veis-
toshahmon siirtäminen ei olisi riittävää. Kyseessä on teoskokonaisuus, 
joten sen siirtäminen tarkoittaisi veistoshahmon lisäksi koko suihkuläh-
teen siirtämistä altaineen ja tekniikoineen. Tätä ei voida pitää realisti-
sena vaihtoehtona. Alkuperäisen veistoksen korvaaminen kopiolla vies-
tisi lisäksi siitä, että kiipeily julkisiin taideteoksiin olisi sallittua.

Havis Amandasta tehtyjen selvitysten perusteella teos on kunnostuk-
sen tarpeessa, kuten aloitteessa todetaan. Teoksen monet osat kai-
paavat kunnostusta ja etenkin sen tekniikka on elinkaarensa päässä. 
Kulttuuri- ja vapaa-aika on lausunnossaan katsonut, että Havis Aman-
dan peruskorjaus tulisi sitoa koko torin laajempaan kunnostukseen ja 
sille tulisi osoittaa erillinen määräraha.

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 Fatim Diarran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.02.2020 § 40

HEL 2020-000556 T 00 00 03
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Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että Havis Amandan suihku-
lähdekokonaisuuden kunnostamiseen tulisi osoittaa erillinen määrära-
ha, jonka tason arvioimiseksi tulee tehdä erillinen selvitys. Samalla tu-
lee selvittää suihkulähdekokonaisuuden suojaamismahdollisuuksia sen 
ympäristössä tapahtuvien kansanjuhlien ajaksi esteettisellä ja turvalli-
sella tavalla.

Havis Amanda on suihkulähdekokonaisuus, jonka pronssiosat on muo-
toillut taiteilija Ville Vallgren ja ne on valettu Pariisisissa 1906. Kokonai-
suuden muista suunnittelijoista ei ole varmuutta. Helsingin kaupunki ti-
lasi teoksen ja julkistustilaisuus pidettiin Helsingissä 20.9.1908.

Teos kuuluu Helsingin taidekokoelmaan, josta huolehtii HAM Helsingin 
taidemuseo. Teoksen ylläpitovastuu jakautuu HAMin ja kaupunkiympä-
ristön toimialan kesken niin, että HAM vastaa pronssiosista ja kaupun-
kiympäristön toimiala muista suihkulähteen osista sekä tekniikasta. 

Teoksen pääosat ovat vesiallas reunakiveyksineen; pronssiosat jotka 
koostuvat vesialtaasta nousevan betonisokkelin päällä olevasta alao-
sasta; pyöreästä vesiallastasosta kala-aiheisen osan kera; naishah-
mosta (Havis Amanda) sekä neljästä reunakiveyksen päällä makaavas-
ta merileijonasta. Vesiallasta kiertää kaksi graniittista tasoa jotka kuulu-
vat teokseen. Graniittiosat ovat kiillotettua Vehmaan Uhlun punaista 
graniittia. Kalat ja merileijonat suihkuttavat vettä; kalat viistosti alaspäin 
ja merileijonat kohti altaan keskustaa.

Teoksen korjaamisesta, kunnostamisesta ja suojaamisvaihtoehdoista 
on tehty valtuustoaloite, jossa esitetään kahta vaihtoehtoa:

Aloitteessa esitetty vaihtoehto 1, Havis Amandan korvaaminen kopiolla:

Taidemuseon näkemys on, että alkuperäinen veistoskokonaisuus on 
säilytettävä nykyisellä paikallaan. Juhlinta ja siihen liittyvä kiipeily ei ole 
riittävä peruste kopion teettämiseksi. Kopiokaan ei poista kiipeilyn 
mahdollisuutta. Julkisiin veistoksiin kiipeily ei ole sallittua eikä yleisölle 
turvallista. Veistoksen ikä tai ilmastotekijät eivät ole ongelma veistok-
sen säilymiselle nykyisellä paikallaan. Alkuperäisen veistoksen kor-
vaaminen kopiolla voisi lisäksi tahattomasti viestiä, että kiipeily julkisiin 
taideteoksiin olisi sallittua.

Koska kyseessä on teoskokonaisuus, sen siirtäminen tarkoittaisi 
pronssisen veistoshahmon lisäksi koko suihkulähteen siirtämistä altai-
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neen ja tekniikoineen. Tämä ei taidemuseon näkemyksen mukaan ole 
realistinen vaihtoehto.

Vaihtoehto 2, Havis Amandan kunnostaminen ja suojaamisvaihtoehdot niin, että 
juhlat voisivat jatkua Esplanadilla.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on selvittänyt Havis Amandan suo-
jaamisvaihtoehtoja juhlien aikana. Toimialalla on jo varauduttu toimin-
tamalliin, jossa teos suojataan vartioinnilla ja väliaikaisilla aitauksilla. 
Havis Amandan äärellä voidaan juhlia, kunhan veistoksen ja yleisön 
turvallisuus otetaan huomioon. 

Taidemuseon näkemys on, että Havis Amanda on kunnostuksen tar-
peessa. Teoksesta on tehty selvityksiä, joista käy ilmi, että teoksen 
monet osat kaipaavat kunnostusta ja etenkin sen tekniikka on elinkaa-
rensa päässä. Pronssiosien sisäisen tukirakenteen kuntoa ei kuiten-
kaan ole päästy tutkimaan. Taidemuseo on keskustellut kaupunkiympä-
ristön toimialan kanssa, ja molempien näkemys on, että suihkulähde-
kokonaisuus teknisine osineen tulisi peruskorjata ja peruskorjaus sitoa 
koko torin laajempaan kunnostukseen.

Käsittely

25.02.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Johanna Sydänmaa: Lisäys kappaleen (2) loppuun: "Samalla tulee sel-
vittää suihkulähdekokonaisuuden suojaamismahdollisuuksia sen ympä-
ristössä tapahtuvien kansanjuhlien ajaksi esteettisellä ja turvallisella ta-
valla."

Kannattaja: Pauliina Saares

Lautakunta hyväksyi Johanna Sydänmaan vastaehdotuksen yksimieli-
sesti.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Taru Tappola, julkisen taiteen päällikkö, puhelin: 310 87077

taru.tappola(a)hel.fi
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§ 461
V 9.9.2020, Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kuplahallista Lauttasaa-
reen

HEL 2019-011604 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 Mia Nygårdin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mia Nygård ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta Ruukinlahden puis-
toon Lauttasaareen saadaan kuplahalli jalkapalloharrastajien käyttöön.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkiympäristön toimiala valmistelee 
Ruukinlahden puistoon uuden puistosuunnitelman ja käynnistää ase-
makaavamuutoksen siten, että suunnitelma ja sen myötä tehtävä kaa-
voitus mahdollistavat kuplahallin sijoittamisen puiston alueelle talvikau-
della. Kesäkaudella kuplahallin alue on muussa käytössä. Ruukinlah-
den puiston nykyinen vuodelta 1951 oleva asemakaava ei salli kupla-
hallia.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan lausunnot. Molemmat lautakunnat ovat lausunnois-
saan kannattaneet aloitteen ehdotusta. Kaupunkiympäristölautakunta 
palautti uuteen valmisteluun alkuperäisen puistosuunnitelmaehdotuk-
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sen, joka ei mahdollistanut kuplahallin sijoittamista puistoon. Uutta 
puistosuunnitelmaa edistetään ripeästi.

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 Mia Nygårdin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 09.06.2020 § 349

HEL 2019-011604 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala valmistelee uuden puistosuunnitelman ja 
käynnistää asemakaavamuutoksen siten, että suunnitelma ja sen myö-
tä tehtävä kaavoitus mahdollistavat talvikautisen kuplahallin sijoittami-
sen Ruukinlahdenpuiston alueelle. Kesäkaudella kuplahallin alue on 
muussa käytössä. Suunnitelma ei edellytä lisäpysäköintipaikkoja. Uutta 
suunnitelmaa edistetään ripeästi ja tarvittaessa kahdessa vaiheessa.
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07.04.2020 Palautettiin

31.03.2020 Pöydälle

17.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Paula Hurme, maisema-arkkitehti: 310 26093

paula.hurme(a)hel.fi
Paula Kinnunen, arkkitehti, puhelin: 310 37141

paula.a.kinnunen(a)hel.fi
Mikko Suominen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39232

mikko.suominen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.03.2020 § 48

HEL 2019-011604 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa kuplahallin sijoittamista 
Lauttasaareen, mikäli saarelta löytyy hallille sopiva sijoituspaikka. 

Kyseessä on jalkapalloseura Pallo-Pojat Juniorit ry:n (PPJ) hanke seu-
ran omistaman kuplahallin sijoittamiseksi Ruukinlahden puistoon. Hallin 
aikaansaaminen Lauttasaareen on sinänsä kannatettava ja liikuntaa li-
säävä hanke, mutta Ruukinlahden puiston vuodelta 1951 peräisin oleva 
asemakaava ei salli hallin sijoittamista puistoon.

Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitila- ja maisemasuunnittelussa 
on laadittu Ruukinlahden puistoon uutta puistosuunnitelmaa, joka on 
tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle tämän aloitteen käsit-
telyn yhteydessä. Suunnitelmaehdotuksessa puistoon sijoitetaan koira-
aitaus, lumen varastointipaikka ja hiekkatekonurmipintainen pelikenttä. 
Suunnitelma ei ehdotetussa muodossaan mahdollista kuplahallin sijoit-
tamista puistoon.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2020 49 (140)
Kaupunginhallitus

Asia/11
24.08.2020

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

§ 462
V 9.9.2020, Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite sateenkaarinuorten 
tilanteen parantamisesta

HEL 2019-011602 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 Sandra Hagmanin aloite
2 Nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sandra Hagman ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki toimisi aktiivisesti sateenkaarinuorten hyvin-
voinnin lisäämiseksi. Aloitteessa on ehdotettu useita toimenpiteitä mm. 
tilojen, henkilökunnan osaamisen ja nuorten osallisuuden parantami-
seksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että nuorisopalvelut jatkaa sateenkaarinuoril-
le suunnatun nuorisotyön ja henkilökunnan osaamisen kehittämistä se-
kä sateenkaarinuorten vaikuttamismahdollisuuksien eteenpäinviemistä 
yhdessä kumppaneiden kanssa. Tähän on varauduttu kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan nykyisessä talousarviossa. Sateenkaarinuorten 
aseman parantaminen on noussut yhdeksi kantavaksi teemaksi myös 
nuorisoneuvoston toiminnassa yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
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Nuorisopalveluissa on viime vuosina suunnitelmallisesti kehitetty sa-
teenkaarinuorille suunnattua toimintaa. Henkilökunnan osaamisen ke-
hittäminen ja Happi Pride -tilan avaaminen vuonna 2017 ovat tulosta 
nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta 
vuosille 2014–2017. Nuorisopalveluihin on perustettu sateenkaarityötä 
päätoimisesti tekevän nuorisotyöntekijän vakanssi. Turvallisia tiloja ja 
toimintaa kehitetään yhdessä sekä kaupungin sisällä että yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Eri ikäryhmille järjestetään viikoittain monipuo-
lista matalan kynnyksen vertaistoimintaa yhteistyössä mm. Helsinki 
Pride -yhteistö ry:n ja Sirkus Magentan kanssa. Nuoria ohjataan toi-
minnan pariin esim. koulukuraattorien ja -psykologien toimesta. 

Toimintakeskus Hapen toiminnan päätyttyä Happi Priden toiminta jat-
kaa väistötiloissa Ungdomsgård Drumsössä Lauttasaaressa. Toimin-
nan on tarkoitus siirtyä pysyvään tilaan Rikhardinkadulle tulevan kesän 
tai syksyn aikana.

Nuorisopalvelujen henkilöstön osaamista on kehitetty koulutuksin ja 
vertaisoppimista hyödyntäen. Kouluttajina ovat olleet mm. SETA ry:n, 
Helsinki Pride -yhteisö ry:n ja Sirkus Magentan asiantuntijat sekä nuo-
risopalveluiden omat sateenkaarityössä pidempään toimineet työnteki-
jät. Vuonna 2019 toiminnallisia koulutuksia on käynnistetty yhteensä 
seitsemälle nuorisotyöyksiköille eli noin kolmasosalle kaikista yksiköis-
tä. Koulutuksia pyritään jatkamaan vuonna 2020 jatkokoulutuksena jo 
mukana olleille yksiköille sekä peruskoulutuksena uusille nuorisotyöyk-
siköille. Lisäksi järjestetään räätälöity peruskoulutus asiantuntijoille ja 
johtoryhmälle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on järjestetty opettajille ja oppi-
las- ja opiskelijahuollon henkilökunnalle työpajoja sukupuolen ja seksu-
aalisuuden monimuotoisuudesta. Sateenkaarinuoret ovat tuoneet esiin 
kohtaavansa paljon tahatonta, tietämättömyydestä johtuvaa syrjintää ja 
häirintää. Näihin haasteisiin vastaamiseksi opettajille suunnitellaan 
koulutuksia kuluvalle vuodelle. Tavoitteena on vuoden 2021 loppuun 
mennessä varmistaa, että sateenkaarisensitiivisyyden lisäämiseen täh-
täävät koulutukset saavuttavat kaikki yksiköt. Yhdenvertainen seksuaa-
likasvatus on kirjattu tavoitteeksi myös nuorisoneuvoston toimintasuun-
nitelmaan.

Kouluissa työstetään parhaillaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-
telmia, joissa kartoitetaan nykytilaa ja valitaan muutama oppilaitoskoh-
tainen kehitystavoite. Kartoitusten tulokset antavat tietoa siitä, millaisel-
le koulutukselle ja tuelle on tarvetta. Suunnitelmien laadinnan yhtey-
dessä oppilaitokset nimeävät keskuudestaan vähintään yhden aikui-
sen, joka koordinoi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Tämän puoleen 
myös sateenkaarinuoret voivat kääntyä. 
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Kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevistä asiantuntijoista kootaan 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä tämän vuoden aikana. Sen teh-
tävänä on puuttua oppilaitoksissa ilmeneviin epäkohtiin, kouluttaa työn-
tekijöitä ja varmistaa, että kaikkien oppijoiden on hyvä ja turvallista olla. 
Tässä yhteydessä tarkastellaan myös oppimateriaaleja, oppilaitosten ti-
laratkaisuja, traditioita ja käytänteitä. Moninaisuus on tarpeen huomioi-
da niin arjen teoissa, keskusteluissa kuin käytettävissä oppimateriaa-
leissa ja lomakkeissakin. Nuorisoneuvosto on toivonut, että kaupunki 
viestii oppimateriaalien kehittämistarpeesta kustantamoille.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on jo syntynyt toimivia ratkaisu-
ja sateenkaarinuorten toiveiden pohjalta. Esim. Stadin ammatti- ja ai-
kuisopistossa on luovuttu uusien opiskelijoiden nimenhuudosta, jottei 
opiskelijoita kutsuta ensitapaamisessa väärällä nimellä. Opiskelijoille 
on järjestetty paneelikeskusteluja ja opettajille työpajoja tasa-arvoon, 
segregaatioon ja moninaisuuteen liittyen. Toimivia ratkaisuja on tarkoi-
tus jakaa toimialalaajuisesti ja ottaa käyttöön muillakin asteilla.

Sateenkaarinuoria ohjataan ja kannustetaan osallistumaan ja vaikutta-
maan monin tavoin. Happi Pridessä mukana olevat nuoret ovat jaka-
neet tietoa sateenkaarinuorten hyvinvoinnista, toiveista ja tarpeista 
nuorisotyöntekijöille, nuorisoneuvostolle sekä mm. kaupunginvaltuute-
tuille ja muille vaikuttajille. Kiinnostuneita nuoria ohjataan myös muun 
vaikuttamisen pariin. Happi Priden nuoria on mukana Setan nuoriso-
toimikunnassa ja heidän mahdollisuuksiaan saada äänensä kuuluviin 
päätöksenteossa tuetaan. Nuorisopalvelut seuraa sateenkaarinuorten 
elinoloihin liittyvää tutkimusta ja hyödyntää tietoa nuorisotyön kehittä-
misessä.

Sateenkaarinuorille turvalliset tilat ovat keskeinen kehittämisen kohde 
sekä kouluissa että nuorisotyössä. Turvallisempien tilojen toteuttami-
nen vaatii teknisten ratkaisujen (mm. ilman sukupuolimerkintää olevien 
ja erillisten vessojen) järjestämistä. Lisäksi tarvitaan henkilökunnan tie-
toisuutta turvallisten tilojen rakentamisesta ja yhteistä keskustelua siitä, 
mitä jokaiselle nuorelle turvallinen tila tarkoittaa.

Nuorisoneuvoston mukaan toimintakeskus Happi oli hyvä esimerkki ti-
lasta, jossa yhdistyvät sekä sateenkaarinuorille varattu turvallinen tila 
että kaikkien nuorten yhteinen oleskelu. Yksinomaan sateenkaarinuoril-
le tarkoitetut tilat antavat mahdollisuuden yhteisöllisyyteen ja vertaistu-
keen. Yhteisillä tiloilla taas varmistetaan se, ettei sateenkaarinuoria 
eristetä tai vieraannuteta muista nuorista.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on yhdessä kaupunkiympäristön 
toimialan kanssa laatinut vuonna 2018 ohjeistuksen koulujen ja oppilai-
tosten tilojen suunnitteluun. Sateenkaarinuorten tarpeet on huomioitu 
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mm. määrittämällä sukupuolineutraalien vessojen ja suihkutilojen mää-
rä tai osuus kaikista tiloista. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tar-
kistetaan ohjeistuksen saavutettavuus kaikissa yksiköissä ja varmiste-
taan, että oppilaitokset toimivat sen mukaisesti. Nuorisopalveluissa 
tehdään selvitys nuorisotilojen sateenkaarinuorille sopivista vessatilois-
ta ja arvioidaan sen pohjalta jatkotoimenpiteet.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, nuorisoneuvoston 
sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite
2 Nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 30.3.2020

HEL 2019-011602 T 00 00 03



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2020 53 (140)
Kaupunginhallitus

Asia/11
24.08.2020

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

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa seuraavan lausunnon 
Sandra Hagmanin valtuustoaloitteesta sateenkaarinuorten tilanteen pa-
rantamiseksi: 

Aloitteen mukaan sateenkaarinuorista ja heidän hyvinvoinnistaan tulisi 
pitää erityistä huolta kaikkien kaupungin toimialojen yhteistyöllä. Aloit-
teessa esitetään, että Helsinki lisää aktiivisia toimia sateenkaarinuorten 
hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää 
valtuustoaloitetta tärkeänä ja kannatettavana. 

Aloitteen mukaan opettajille tulee tarjota koulutusta seksuaalisuuden ja 
sukupuolten moninaisuudesta. Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 
9.3.2020 Helsingin kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelman 
vuosille 2020–2021. Suunnitelmassa kasvatuksen ja koulutuksen toi-
miala nimesi yhdeksi yhdenvertaisuutta edistäväksi toimenpiteekseen 
koulutuksen järjestämisen opettajille seksuaalisuuden ja sukupuolen 
moninaisuudesta sateenkaarisensitiivisyyden lisäämiseksi. Toimialalla 
on järjestetty oppilas- ja opiskelijahuollolle sekä opettajille työpajoja su-
kupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuudesta, mutta tavoitteena 
on vuoden 2021 loppuun mennessä vielä laaja-alaisemmin varmistaa, 
että koulutukset saavuttavat kaikki yksiköt toimialalla. 

Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmissa sekä ammatillisen kou-
lutuksen tutkinnon perusteissa nostetaan oppijan oman identiteetin 
vahvistaminen ja arvostaminen keskiöön. Opetussuunnitelmissa ja tut-
kinnon perusteissa kouluja ja oppilaitoksia velvoitetaan sukupuolitietoi-
seen opetukseen sekä moninaisuutta arvostavien oppimisympäristöjen 
luomiseen. Velvoite sukupuolitietoisesta ja moninaisuutta arvostavasta 
opetuksesta koskee koko henkilöstöä ja kaikkea toimintaa kouluissa ja 
oppilaitoksissa. Jotta jokainen oppija tunnistaisi itsensä niin oppimi-
sympäristöistä, oppimateriaaleista kuin puheestakin, tulee koulujen ja 
oppilaitosten kriittisesti tarkastella toimintaansa, käytänteitään ja oppi-
materiaalejaan. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle perustetaan 
vuonna 2020 kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevistä asiantunti-
joista koostuva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä, jonka tehtävä-
nä on puuttua esiintyviin epäkohtiin, kouluttaa työntekijöitä ja varmis-
taa, että kaikkien oppijoiden on hyvä ja turvallista olla. Tässä yhteydes-
sä tullaan myös tarkastelemaan kouluissa ja oppilaitoksissa käytettä-
vää oppimateriaalia, oppilaitosten tilaratkaisuja, traditioita ja käytäntei-
tä. Moninaisuus on tarpeen huomioida niin arjen teoissa, keskusteluis-
sa kuin käytettävissä lomakkeissakin. Kouluissa ja oppilaitoksissa tulee 
varmistaa, että jokaisella oppijalla on turvallinen ja hyväksytty olo.

Helsingin kaupunki on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenver-
taisuutta kaikessa toiminnassaan ja on sen saavuttamiseksi lanseeran-
nut helmikuussa Helvi-virtuaalivalmennuksen, jossa työntekijät johdate-
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taan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskeskusteluihin, stereotypioiden 
haastamiseen ja syrjintään puuttumiseen. Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalla Helvi-virtuaalivalmennus käydään läpi kaikissa työyhteisöis-
sä vuoden 2021 loppuun mennessä. Helvin lisäksi toimiala tekee tiivis-
tä yhteistyötä Helsingin kaupungin ihmisoikeusverkoston, kaupungin 
muiden toimialojen ja järjestöjen kanssa. 

Kouluissa ja oppilaitoksissa työstetään parhaillaan tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelmia, joissa kartoitetaan nykytilaa ja valitaan kartoi-
tusten pohjalta muutama oppilaitoskohtainen kehitystavoite. Kartoitus-
ten tulokset antavat tietoa siitä, minkälaiselle koulutukselle ja tuelle on 
kouluissa ja oppilaitoksissa tarvetta ja tilausta. Lisäksi suunnitelmat 
tuovat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset koko oppilaitoksen yh-
teiseen keskusteluun ja sitouttavat kaikki jäsenet konkreettisesti tarttu-
maan olennaisiin asioihin. 

Aloitteessa toivottiin koulujen ja oppilaitosten nimeävän oppijoille aikui-
sen, jonka puoleen kääntyä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
(30.12.2013/1287) neljännessä pykälässä (yhteisöllinen opiskelijahuol-
to) velvoitetaan opiskeluhuollon kaikki toimijat edistämään oppijoiden 
hyvinvointia ja kodin ja koulun yhteistyötä. Laissa määritellään, että op-
pilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu yhteisön hyvinvoin-
nista. Peruskouluissa ja oppilaitoksissa tehtävien tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelmien laadinnassa oppilaitokset nimeävät keskuu-
destaan vähintään yhden aikuisen, joka koordinoi tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuustyötä. Tämä opettaja toimii myös sateenkaarinuorille aikuise-
na, jonka puoleen voi kääntyä. Nimetyn aikuisen lisäksi opetushenki-
löstölle korostetaan, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 
on jokaisen tehtävä. Sateenkaarinuoret ovat tuoneet esiin kohtaavansa 
paljon tahatonta, tietämättömyydestä johtuvaa syrjintää ja häirintää. 
Näihin haasteisiin vastaamiseksi toimialalla suunnitellaan opettajille 
koulutuksia vuoden 2020 aikana toteutettavaksi. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekee tiivistä yhteistyötä tilojen 
suunnittelussa kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Toimialat ovat 
laatineet yhteistyössä vuonna 2018 ohjeistuksen koulujen ja oppilaitos-
ten tilojen suunnitteluun ja yhteistyötä jatketaan uusien koulusuunnitte-
luohjeiden laatimisessa. Kouluille ja oppilaitoksille jaetussa ohjeistuk-
sessa todetaan, että wc-tilat tulisi merkitä tarpeiden mukaan joko kaikki 
sukupuolineutraaleiksi tai sitten 1/3 tytöille, 1/3 pojille ja 1/3 sukupuoli-
neutraaliksi tiloiksi. Lisäksi ohjeistuksen mukaan kouluista ja oppilaitok-
sista tulisi löytää 2–4 isompaa ja 1–2 pienempää suihkutilaa, joita ei 
merkitä sukupuolisymbolein. Suihkutilojen tilasuunnittelussa pyritään 
huomioimaan suihkujen sijoittaminen niin, että tilaan syntyy omia suih-
kunurkkauksia. Mikäli tarvetta on, suihkutiloihin voidaan lisätä puolisei-
niä tuomaan lisää yksityisyyden suojaa. Toimialalla tarkistetaan ohjeis-
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tuksen saavutettavuus kaikissa yksiköissä ja varmistetaan, että oppilai-
tokset toimivat ohjeistuksen mukaisesti.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on syntynyt toimivia käytänteitä 
ja ratkaisuja sateenkaarinuorten tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Esi-
merkiksi Stadin ammatti- ja aikuisopistossa opiskelijat ovat nostaneet 
esiin sukupuolisensitiivisen toiminnan merkityksen. Oppilaitoksessa on 
luovuttu nimenhuudosta uusien opiskelijoiden vastaanottamisessa, jot-
tei oppijoita kutsuta ensitapaamisessa väärällä nimellä. Lisäksi opiskeli-
joille on järjestetty paneelikeskusteluja ja opettajille työpajoja tasa-
arvoon, segregaatioon ja moninaisuuteen liittyen. Näitä toimivia käytän-
teitä jaetaan toimialalaajuisesti ja otetaan muillakin asteilla käyttöön.

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.01.2020 § 17

HEL 2019-011602 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää aloitetta kannatettavana. Hel-
singin nuorisopalvelut jatkavat sateenkaarevan nuorisotyön toteutta-
mista ja edelleen kehittämistä, henkilökunnan tietoisuuden ja osaami-
sen kehittämistä sekä sateenkaarevien nuorten vaikuttamismahdolli-
suuksien eteenpäinviemistä yhdessä kumppaneiden kanssa. Tähän 
työhön on varauduttu toimialan nykyisessä talousarviossa.

Sateenkaareva työ Helsingin kaupungin nuorisopalveluissa ja yhteistyö muiden 
toimijoiden kanssa

Nuorisopalveluiden näkökulmasta aloite sateenkaarevan nuorisotyön 
edelleen kehittämisestä on tärkeä. Sateenkaarevien nuorten hyvinvoin-
nin edistämisessä nuorisotyöllä on tehtävänsä, joka on tunnistettu: Hel-
singin kaupungin nuorisopalveluissa on viime vuosina suunnitelmalli-
sesti kehitetty ja toteutettu sateenkaarevaa toimintaa nuorille. Taustana 
kehittämistyössä on Helsingin nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertai-
suus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2014–2017, jossa asetettiin ta-
voitteita työlle. Esimerkiksi henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja 
sateenkaarevan Happi Pride -tilan avaaminen vuonna 2017 ovat tulos-
ta tästä. Vuosien 2018–2019 kehittämishankkeen jälkeen perustettiin 
myös sateenkaarevaa työtä päätoimisesti tekevä nuorisotyöntekijän 
vakanssi. Sateenkaareville nuorille turvallisia tiloja ja toimintaa kehite-
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tään yhdessä kaupungin sisäisten kumppaneiden sekä yhteistyökump-
paneiden, kuten Helsinki Pride -yhteisö ry:n ja Sirkus Magenta ry:n 
kanssa. Toimintaa sateenkaarinuorille toteutetaan niin suomeksi, ruot-
siksi kuin englanniksi ja viestinnässä pyritään huomioimaan monikieli-
syys. 

Monipuolista, matalankynnyksen vertaistoimintaa on järjestetty viikoit-
tain eri ikäryhmille. Kerran viikossa on ollut tapaamisia 13–17-, 16–25- 
ja 18–25-vuotiaille. Viikoittaisia tapaamisia näiden lisäksi järjestetään 
myös erilaisilla painotuksilla kuten UngPride-iltoja, Sateenkaarisirkusta 
ja Gaymers’ nightia. UngPride-illat ovat suunnattu ruotsinkielisille 13–
25-vuotiaille sateenkaarinuorille. Sateenkaarisirkus tarjoaa mahdolli-
suuden liikkua ja harrastaa sirkusta matalalla kynnyksellä, turvallisessa 
ympäristössä. Sateenkaarisirkusta 13–25-vuotiaille ovat toteuttamassa 
Sirkus Magenta ry yhteistyössä sateenkaarevan nuorisotyön kanssa. 
Gaymers’ night kokoaa 16–25-vuotiaita seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöön kuuluvia avoimiin peli-iltoihin PC-, konsoli- ja lautapelien paris-
sa kerran viikossa Pelikeskus Scoressa Oulunkylässä.

Toimintakeskus Hapen toiminnan päätyttyä loppuvuonna 2019, Happi 
Pridessä toteutettu sateenkaareva toiminta jatkaa Ungdomsgård 
Drumsössä Lauttasaaressa. Työntekijät ovat tutustuneet nuorten kans-
sa uuteen tilaan yhdessä etukäteen ja toiminta jatkuu siellä vuoden 
2020 tammikuun alussa. Lauttasaaressa sijaitseva tila on väistötila, jos-
ta sateenkaareva toiminta siirtyy pysyvään tilaan Rikhardinkadulle ke-
sän–syksyn 2020 aikana.

Nuorisopalveluiden sateenkaareva toiminta on 13–29-vuotiaille seksu-
aali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja sateenkaariteemoja poh-
tiville nuorille. Ungdomsgård Drumsön sateenkaarevassa kohtaus- ja 
oleskelutilassa nuoret voivat nauttia kupillisen kuumaa, jutella ja pelail-
la, olla rennosti mukavassa seurassa tai osallistua ohjattuun teemalli-
seen toimintaan. Joka toisena maanantaina on tarjolla kaksikielinen ta-
paaminen 18–29-vuotiaille (alkaen 13.1.), keskiviikkoisin on ilta 16–25-
vuotiaille (8.1.20 alkaen), torstaisin kokoontuu ruotsinkielinen UngPride 
13–25-vuotiaille (alkaen 9.1.) ja joka toinen perjantai on ilta 13–17-
vuotiaille (alkaen 10.1.). Gaymers’ night jatkaa toimintaansa kerran vii-
kossa 16–25-vuotiaille nuorille peli-illoissa. Lisäksi sateenkaarevaa 
toimintaa toteutetaan vuonna 2020 eri alueilla, kuten Vesalassa, Mal-
milla ja Vuosaaressa. Kesällä sateenkaareva nuorisotyö osallistuu Hel-
sinki Pride- yhteisö ry:n järjestämään Pride-viikkoon, toteuttamalla mo-
nipuolista ohjelmaa osana Nuorten Pride-viikkoa. Monipuolinen ja eri 
alueilla toteutettava toiminta mahdollistaa nuorten osallistumista myös 
lähellä omaa asuinpaikkaa.
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Nuorisopalvelut toteuttaa sateenkaarevaa nuorisotyötä yhteistyössä 
erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä sosiaali- ja ter-
veystoimialan kanssa. Nuoria ohjataan sateenkaarevaan nuorisotyöhön 
esimerkiksi kouluista kuraattorien ja psykologien toimesta. Nuorten 
kanssa toimivia ammattilaisia myös konsultoidaan ja ollaan mukana 
koulujen ja oppilaitosten tapahtumissa. Sosiaali- ja terveyspalveluihin 
sekä muihin kaupungin ja järjestöjen palveluihin tehdään palveluoh-
jausta.

Sateenkaarevien nuorten kuuleminen

Nuorisopalveluiden sateenkaarevassa työssä ohjataan ja kannustetaan 
nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan monin tavoin. Happi Pridessä 
mukana olevat nuoret ovat jakaneet tietoa sateenkaarevien nuorten 
hyvinvoinnista, heidän toiveistaan ja tarpeistaan nuorisotyöntekijöille, 
Helsingin nuorisoneuvostolle sekä mm. kaupungin valtuutetuille sekä 
muille vaikuttajille. Nuoret ovat saaneet nuorisotyöntekijöiltä tukea vai-
kuttamistoimintaan nuorten esiin nostamissa asioissa. Nuoret ovat ol-
leet suunnittelemassa ja toteuttamassa sateenkaariaiheista Normiton-
podcastia yhteistyössä Signaalimedian kanssa. Nuorten äänen kuulu-
miseksi tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä edelleen nuorisoneuvos-
ton sekä Nuorten ääni- toimituksen kanssa em. asioihin vaikuttamises-
sa. Myös toiminta vuosittaisen Nuorten Pride-viikon aikana mahdollis-
taa nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Nuoriso-
palvelut myös seuraa sateenkaarevien nuorten elinoloihin liittyvää tut-
kimusta ja hyödyntää tietoa nuorisotyön kehittämisessä.

Vaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria ohjataan myös muun vaikuttami-
sen pariin. Happi Priden nuoria on mukana Setan nuorisotoimikunnas-
sa ja heitä tuetaan ja heille tarjotaan mahdollisuuksia saada äänensä 
kuuluviin ja vuoropuheluun päätöksenteossa. Esimerkiksi UngPriden 
aktiivinuoret ovat tehneet aloitteen sateenkaarevasta tilasta vuonna 
2017.

Sateenkaareville nuorille turvallisempia tiloja

Sateenkaareville nuorille turvalliset wc-tilat ja laajemminkin jokaisen 
nuoren turvallisen osallistumisen mahdollistavat tilat ovat keskeinen 
kehittämisen kohde nuorisotyössä. Turvallisempien tilojen toteuttami-
nen vaatii teknisten ratkaisujen, kuten esimerkiksi ilman sukupuolimer-
kintää olevien ja erillisten wc-tilojen, järjestämistä. Lisäksi tarvitaan 
henkilökunnan tietoisuutta turvallisten tilojen rakentamisesta; yhteistä 
keskustelua siitä, kuinka pyritään lisäämään inkluusiota ja pystytään 
huomioimaan kaikkien käyttäjien tarpeita paremmin - mitä jokaiselle 
nuorelle turvallinen tila tarkoittaa. 
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Nuorisopalveluissa on jo nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus ja 
tasa-arvosuunnitelmaan liittyvässä kartoituksessa vuonna 2013 nous-
sut nuoriso-ohjaajien tarve osaamisen kehittämiseen sukupuoli- ja sek-
suaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten kohtaamisesta ja sateenkaa-
revasta nuorisotyöstä. Osaamisen kehittämistä on toteutettu niin koulu-
tuksin kuin vertaisoppimista hyödyntäen. Kouluttajina ovat olleet mm. 
SETA ry:n, Helsinki Pride -yhteisö ry:n (aiemmin HeSeta ry) ja Sirkus 
Magenta ry sekä nuorisopalveluiden omat sateenkaarevassa työssä 
pidempään toimineet työntekijät. 

Henkilökunnan osaamisen kehittämiseksi on käynnistetty vuonna 2019 
yhteensä seitsemälle nuorisotyöyksiköille eli noin kolmasosalle yksi-
köistä perehdytystä ja koulutusta sateenkaarevasta nuorisotyöstä. 
Toiminnallisissa koulutuksissa hyödynnetään sosiaalisen sirkuksen 
menetelmiä, sateenkaarevan nuorisotyön kohderyhmän tuntemusta ja 
nuorten omia kokemuksia. Koulutukset toteuttaa Sirkus Magenta ry ja 
Helsingin kaupungin sateenkaareva nuorisotyö. Koulutuksia pyritään 
jatkamaan vuonna 2020 jatkokoulutuksella jo mukana olleiden seitse-
män nuorisotyöyksikön henkilökunnalle sekä uusille nuorisotyöyksiköil-
le peruskoulutuksena. Lisäksi järjestetään räätälöity peruskoulutus 
asiantuntijoille ja johtoryhmälle. Työyhteisöjen yhteiset koulutukset an-
tavat hyvän pohjan sateenkaarinuorten kohtaamiselle sekä turvallisem-
pien tilojen luomiselle.

Nuorisopalveluissa tehdään selvitys nuorisotilojen sateenkaareville 
nuorille sopivista wc-tiloista keväällä 2020 ja arvioidaan sen pohjalta 
jatkotoimenpiteet.

Käsittely

28.01.2020 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Mika Ebeling: Lautakunta päättää palauttaa vastauksen uudelleen val-
misteltavaksi siten, että vastauksessa tunnistetaan se, mitä negatiivisia 
vaikutuksia SETAn toiminnalla on ihmisten kokeman sukupuolidysfo-
rian määrään ja siitä vapautumiseen ja miten keskuudessamme on 
kasvava määrä ihmisiä, jotka ovat SETAan luottaen aiheuttaneet kor-
jaamatonta vahinkoa keholleen.

Mika Ebelingin palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Mika Ebeling jätti asiaan eriävän mielipiteen seuraavilla perusteluilla: 

Suurin osa sukupuolidysforiasta kärsivistä lapsista vapautuu dysforias-
ta puberteetin myötä. Siksi ns. blokkerihoitojen ajaminen on omiaan 
jumittamaan nuoria tähän ongelmaan, jonka puberteetti hoitaisi valtae-
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nemmistöltä pois. Kaupungin tulee tunnistaa, miten ongelmallista on 
tehdä yhteistyötä SETAn kanssa, joka pyrkii ajamaan blokkerihoitoja. 
SETAn kritiikitön myötäily on kaupungille turmiollista ja varsin todennä-
köisesti johtaa siihen, että moni ihminen joutuu elämään loppuelämän-
sä lääkeriippuvuudessa ja hormonihoidon tuottamassa terveysriskissä. 
Pahimmassa tapauksessa esimurrosiässä tehdyt päätökset saattavat 
johtaa hyvin nuorena tapahtuvaan sterilisaatioon. Huomattava osa dys-
foriaa kokevista nuorista kuuluu haavoittuviin ryhmiin, heillä on autis-
mia, mielenterveysongelmia, syömishäiriöitä ja sosiaalisia ongelmia. Vi-
ranomaisten tulisi tehdä kaikkensa ehkäistäkseen dysforiaa. Dysforiaa 
ei tule pitää normaalina asiana, jota opetustoimi rohkaisee. Tulisi kuulla 
myös niitä ihmisiä, jotka kokevat joutuneensa SETAn harhaanjohtamik-
si ja jotka nyt katuvat niitä peruuttamattomia päätöksiä, joita silloin teki-
vät.

14.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Sini Perho, suunnittelija, puhelin: 310 71596

sini.perho(a)hel.fi
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§ 463
V 9.9.2020, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kotona asuvien poti-
laiden lääkehoidon järjestämisestä sairaalakäynneillä

HEL 2019-011886 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 27.2.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petrus Pennanen ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan kotona asuvien potilaiden lääkehoidon järjestämistä sairaala-
käynneillä. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkistrategian 2017-2021 yhtenä 
linjauksena on perustason palvelujen parantaminen.  

Aloitteessa esitettyä hoidon järjestämistä selvitetään parhaillaan. Li-
säksi Laakson yhteissairaalaan esitetään polikliinisen toimenpidekes-
kuksen perustamista. Esimerkiksi nykyisin kotisairaaloissa, poliklinikoil-
la ja vuodeosastoilla tehtäviä lääkeinfuusioita, vaativia haavanhoitoja ja 
muita pientoimenpiteitä on tarkoituksenmukaista keskittää polikliiniseen 
toimenpidekeskukseen.      
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Asiasta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lausunto. Vastaus on lau-
sunnon 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
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 27.2.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala 27.2.2020

HEL 2019-011886 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystoimi antaa seuraavan lausunnon kaupunginvaltuu-
tettu Petrus Pennasen ja 17 muun valtuutetun sairaanhoitajaa vaativan 
lääkehoidon järjestämistä sairaalakäynneillä koskevasta valtuustoaloit-
teesta:

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) mukaan sosiaali- ja terveys-
toimialan on järjestettävä kuntalaisten sairaanhoitopalvelut, jotka sisäl-
tävät kotisairaanhoidolliset palvelut. Vuoden 2019 aikana Helsingin sai-
raaloissa hoidettiin 8383 potilasta, jotka olivat yhteensä 12689 hoito-
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jaksolla. Sairaalassa hoidettujen potilaiden määrä on n. 1,3 % koko 
Helsingin väestöstä.

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa kotisairaalapalveluita. Kotisai-
raalahoito on määräaikaista tehostettua kotisairaanhoitoa. Helsingin 
kotisairaala toimii kolmesta toimipisteestä käsin ja tavoittaa vuosittain 
noin 3000 potilasta ja käyntejä on noin 5000. Kotisairaalassa työsken-
telee 72 sairaanhoitajaa ja 11 lääkäriä.

Kotisairaalassa hoidetaan pääasiassa palliatiivista hoitoa tarvitsevia 
sekä infektiopotilaita. Kotisairaala järjestää myös esimerkiksi antibiootti-
tiputukset ja verensiirrot silloin, kun potilas ei ole ympärivuorokautisen 
sairaalahoidon tarpeessa. Sosiaali- ja terveystoimiala on tietoinen koti-
sairaalan ajoittaisesta ruuhkautumisesta. Vuonna 2019 kotisairaala 
pystyi vastaanottamaan ajoittain vain puolet tarjotuista potilaista joh-
tuen huonosta sairaanhoitajien saatavuudesta. Tällä hetkellä työnteki-
jätilanne kotisairaalassa on parempi. 

Sosiaali- ja terveystoimi selvittää parhaillaan vaihtoehtoa, jossa suo-
nensisäisiä tiputushoitoja voitaisiin osittain keskittää palliatiiviselle po-
liklinikalle Suursuon sairaalaan. Saatujen kokemusten pohjalta on 
mahdollista arvioida kyseisen vaihtoehdon kehittämistarpeita.

Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HU-
Sin yhteishankkeessa, Laakson yhteissairaalassa, tullaan esittämään 
polikliinisen toimenpidekeskuksen perustamista. Polikliiniseen toimen-
pidekeskukseen olisi tarkoituksenmukaista keskittää esimerkiksi nykyi-
sin kotisairaaloissa, poliklinikoilla ja vuodeosastoilla toteutettuja lää-
keinfuusioita, vaativia haavanhoitoja ja muita pientoimenpiteitä. Keskit-
tämisellä mahdollistetaan henkilöstöresurssien optimaalinen käyttö se-
kä pidemmät aukioloajat palvelemaan potilaiden hoidon tarvetta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi:

Sosiaali- ja terveystoimiala kehittää määrätietoisesti palvelujaan yh-
dessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa osana kasvavaa kaupunkia. 
Toimialan palveluissa on sitouduttu tavoitteeseen, jossa parannetaan 
palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Sosiaali- ja terveystoimi et-
sii ja selvittää jatkuvasti keinoja järjestää asiakkaan tarvitsemat palvelut 
edellä mainitun tavoitteen mukaisesti siten, että asiakkaan saama hy-
vinvointivaikutus on mahdollisimman suuri.

Lisätiedot
Elina Borchers, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 25347

elina.borchers(a)hel.fi
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§ 464
V 9.9.2020, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Koskelan seniorikes-
kuksen vesiliikuntatiloista

HEL 2019-011606 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite_
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 19.2.2020
3 Lausunto 19.2.2020, Lausunto 19.2.2020, Helsingin vanhusneuvosto
4 Lausunto 25.2.2020, Helsingin vammaisneuvosto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sinikka Vepsä ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan riittävän suurten vesiliikuntatilojen rakentamista Koskelan seniori-
keskukseen.   

Kaupunginhallitus katsoo 5.3.2018 § 130 ja 131 antamiinsa samaa asi-
aa koskeviin toivomusponsivastauksiin viitaten, että erillisten vesiliikun-
tatilojen rakentaminen Koskelan seniorikeskukseen ei ole kustannus- ja 
ylläpitosyistä tarkoituksenmukaista. Jätkäsaaren Bunkkerin uimahalli- 
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ja vesiliikuntatilojen odotetaan valmistuvan vuonna 2023, jolloin uudet 
tilat parantavat kaikenlaisen vesiliikunnan harrastusmahdollisuuksia.      

Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto ovat lausunnoissaan puoltaneet 
aloitteessa esitettyä hanketta. 

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja 
terveystoimialan lausunnot. Vastaus on näiden 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
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite_
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 19.2.2020
3 Lausunto 19.2.2020, Lausunto 19.2.2020, Helsingin vanhusneuvosto
4 Lausunto 25.2.2020, Helsingin vammaisneuvosto

Oheismateriaali

1 Kaupunginhallituksen päätös 5.3.2018 §130
2 Kaupunginhallituksen päätös 5.3.2018 § 131

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala 19.2.2020

HEL 2019-011606 T 00 00 03
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Sosiaali- ja terveystoimiala antaa lausuntopyynnön mukaisen toimialan 
lausunnon seuraavasti: Koskelan uuteen seniorikeskukseen ei suunni-
tella vesiliikuntatiloja korvaamaan Käpylinnasta (Käärmetalon yhtey-
destä) lakkautettuja tiloja. Liikuntapaikkojen rakentaminen, ylläpitämi-
nen ja liikuntapalvelujen tuottaminen sekä kehittäminen kuuluvat kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuualueisiin. Sosiaali- ja terveystoi-
miala viittaa Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoihin 11.2.2020 
(HEL 2019-011606) ja 3.10.2017 (HEL 2017-005416).

Lisäksi viitataan toimialan aiempiin lausuntoihin:

- Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhalli-
tukselle valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta koskien vesivoi-
mistelualtaan ja liikuntatilojen rakentamista Koskelan alueelle (HEL 
2017-005416)

- Vastaus Koskela-kerhon/Kallion-Vallilan eläkeläiset ry:n 
tietopyyntöön Koskelan uuden monipuolisen palvelukeskuksen suunnit-
telusta ja rakentamisesta (HEL 2018-006854)

Lisätiedot
Tapio Senne, suunnittelija, puhelin: 310 43895

tapio.senne(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.02.2020 § 26

HEL 2019-011606 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä erillisten vesiliikuntatilojen ra-
kentamista Koskelan seniorikeskukseen liikuntapalveluiden kannalta 
tarkoituksenmukaisena.

Yksittäisten, erillisten vesiliikuntatilojen ylläpito on hankalaa ja kallista. 
Tästä syystä viime vuosina on mm. suljettu useita yksityisten tahojen 
ylläpitämiä pieniä vesiliikunta-, kuntoutus-  ja terapia-altaita.

Jätkäsaaren Bunkkerin uimahallitilat valmistuvat tämän hetkisen arvion 
mukaan vuonna 2023. Uimahallin tulee tiloja mm. vesijuoksulle ja -
voimistelulle. Tämä parantaa merkittävästi kaikenlaisen vesiliikunnan 
edellytyksiä Helsingissä.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi 3.10.2017, § 55 lausunnon val-
tuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta vesiliikuntamahdollisuuden 
huomioimiseksi Koskelan sairaala-alueen suunnittelussa. Lausunnossa 
vesiliikunnan ja muiden liikuntatilojen tarve nähtiin tärkeänä kaupungin 
kasvun kannalta. Samalla kutenkin ymmärrettiin Koskelan monipuoli-
sen palvelukeskuksen konseptin mukaisten toimintojen lisäksi tilojen ja 
toimintojen suunnittelussa ei ollut mukana voimisteluallastiloja. Liikun-
taviraston teettämissä tutkimuksissa liikuntapaikkojen saavutettavuus-
tarkastelussa ei tullut ilmi Koskelan alueella olevan heikompaa asetel-
maa vesiliikuntapalveluiden kohdalta verraten muihin alueisiin. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi 3.10.2017, § 54  lausunnossa 
koskien valtuutettu Sirkku Ingervon toivomuspontta Käpylinnan korvaa-
vista tiloista Koskelassa, että tulevina vuosina Bunkkerin liikuntatilojen 
valmistuminen lisää kaupungin kokonaisvesipinta-alaa ja vapauttaa 
samalla muualta erityisryhmille ja senioreille soveltuvia allastiloja. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 465
V 9.9.2020, Valtuutettu Sampo Terhon aloite ikäihmisille jaettavista 
kenkiin kiinnitettävistä liukuesteistä

HEL 2020-001925 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sampo Terhon aloite
2 Lausunto 22.4.2020, Helsingin kaupungin vanhusneuvosto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sampo Terho ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan liukastumistapaturmien estämiseksi kenkiin kiinnitettävien liukues-
teiden jakamista vuosittain yli 70-vuotiaille helsinkiläisille.

Kaupunginhallitus katsoo, että liukuesteiden jakamista kaikille tiettyyn 
ikäryhmään kuuluville ei voida pitää perusteltuna. Aloitteessa ehdote-
tusta toiminnasta aiheutuvat kustannukset olisivat merkittävät, mutta ei 
ole todennettavissa, että liukastumistapaturmat vähenisivät kustannus-
ten suhteessa. Tärkeää on kohdistaa toimia liukastumisen ehkäisemi-
seksi yksilöllisten arviointien perusteella.            

Kaupunginhallitus toteaa, että valtuuston 19.6.2019 § 213 hyväksymän 
Helsingin hyvinvointisuunnitelman 2019-2021 painopisteinä ja tavoittei-
na on mm. liikkuva ja terveellinen kaupunki kaikille, ikääntyneiden toi-
mintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen sekä elävät, omaleimaiset ja 
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turvalliset kaupunginosat. Tavoitteisiin pääsemiseksi toimialat tekevät 
yhteistyötä mm. tapaturmien ehkäisyssä.     

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että ikääntyneen henkilön kaatumisriskin arvioiminen edellyttää 
yksilöllistä terveydentilan, liikuntakyvyn, elintapojen, asumis- ja ympä-
ristöolojen sekä toiveiden selvitystä. Kenkiin kiinnitettävät liukuesteet 
voivat joissakin tapauksissa olla tarpeellisia apuvälineitä pystyssä py-
symisessä, mutta ne eivät sovellu kaikille ja voivat myös lisätä kaatu-
misriskiä sisätiloissa. Liukastumistapaturmien määrän vähenemisen tu-
lisi olla merkittävää, jotta liukuesteiden jakamisen hyöty olisi todennet-
tavissa. Vuonna 2017 on käsitelty oheismateriaalina oleva samaa asiaa 
koskeva talousarvioaloite ja todettu liukuesteiden käyttökokeilun perus-
teella, että liukuesteiden jakamisen kustannushyötyä ei ole voitu toden-
taa.         

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan, kaupunkiympäristö-
lautakunnan ja vanhusneuvoston lausunnot.   

Vastaus on sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon mukainen. Kau-
punkiympäristölautakunta on kannattanut liukuesteiden jakamista sa-
moin kuin vanhusneuvosto, joka on lisäksi katsonut liukuesteiden käyt-
tämisen hyödylliseksi ilman aloitteessa ehdotettu tiettyä ikärajaakin yk-
silöllisen halun ja tarpeen mukaan.          

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sampo Terhon aloite
2 Lausunto 22.4.2020, Helsingin kaupungin vanhusneuvosto

Oheismateriaali

1 Valtuutettu Ninan Hurun talousarvioaloite v. 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 02.06.2020 § 340

HEL 2020-001925 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Katujen ja jalkakäytävien talvikunnossapidosta säädetään kadun ja 
eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolaissa eli kunnos-
sapitolaissa. Helsingissä katujen liukkautta torjutaan kunnossapitolain 
edellyttämällä tavalla ja osoittamalla vastuujaolla kaupungin sekä ka-
dun varrella olevien kiinteistöjen kesken. 

Kaupungin vastuulla olevat kadut, torit ja aukiot kaupunki hoitaa Hel-
singin talvihoidon laatuvaatimusten mukaisesti. Jalkakäytävän liukkaus 
torjutaan kadun kunnossapito- ja kiireellisyysluokituksen perusteella si-
ten, että yön jälkeinen liukkaus on torjuttava tonttikaduilla viimeistään 
klo 12 mennessä.

Keskustaa lukuun ottamatta kaupunki on ottanut kiinteistöjen vastuulla 
olevat katujen talvihoito- ja puhtaanapitotyöt jalkakäytävien liukkauden-
torjunta mukaan lukien tehtäväkseen, ns. kokonaisvastuuhoidon piiriin. 
Kaupunki laskuttaa kiinteistöjä näistä kiinteistöille lain mukaan kuuluvis-
ta töistä.

Keskustassa kiinteistön omistajat suorittavat kohdallaan olevan jalka-
käytävän liukkauden torjunnan, mistä kunnossapitolaissa säädetään. 
Tätä tehtävää valvoo kaupunkiympäristön alueiden käyttö- ja valvon-
tayksikkö.

Kaupunki tarjoaa liukkausvaroituspalvelua. Palvelu varoittaa liukkaim-
mista keleistä tekstiviestillä. Tekstiviesti lähetetään kaikille niille helsin-
kiläisille, jotka ovat palveluun liittyneet. Kaupunki on mukana myös 
”Pysy pystyssä”-kampanjassa.

Kunnossapitolaki edellyttää, että kadut ovat käytettävissä ja turvallisia 
liikkua kaikkina aikoina. Lähtökohtana Helsingissä onkin, että kadulla 
liikkuja voi luottaa siihen, että liikkuminen on turvallista myös iästä tai 
toimintarajoitteista huolimatta. 

Liukastumisista johtuneet kaatumisonnettomuudet ovat kuitenkin vali-
tettavasti yleisimpiä talviajan tapaturmia. Valtaosa liukastumisista on 
onneksi lievempiä tapaturmia, nyrjähdyksiä tai venähdyksiä, tai kun-
toon hoidettavissa olevia, jalan luiden tai ranteiden murtumisia, mutta 
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liukastumisesta saattaa aiheutua myös pitkäaikaista tai loppuikäistäkin 
suurta haittaa. Kaatumis- ja liukastumistapaturmat aiheuttavatkin suu-
rimman osan vuosittaisista yleisten alueiden vahingonkorvausvaateista 
ja -kustannuksista.

Esikaupunkialueilla on katujen hoidossa siirrytty kokonaisvastuuhoito-
malliin. Kaupunginhallituksen 12.11.2012 § 1270 päätöksen mukaisesti 
kantakaupungissa noudatetaan seuraavaa toimintamallia:

 Ensimmäisessä vaiheessa siirretään Katajanokan alueella lumen-
kuljetus ja katujen pesu kaupungin tehtäväksi sekä siirrytään katu-
jen kokonaisvastuulliseen ylläpitoon Toukolan, Vanhankaupungin, 
Kumpulan ja Pasilan alueilla.

 Muilta osin kantakaupungin katujen hoidossa noudatetaan toistai-
seksi nykyistä kunnossapitolain mukaista työnjakoa kaupungin ja 
tontinomistajien kesken.

 Ensimmäisen vaiheen toimivuudesta kerätään kokemuksia ja saatu-
jen kokemusten perusteella kaupunginhallitus tulee päättämään 
erikseen jatkotoimista kantakaupungin katujen ylläpidossa ja talvi-
hoidossa. Tätä päätöstä ei kaupunginhallitus ole vielä tehnyt.

Koronan aiheuttaman muuttuneen taloustilanteen myötä tulee kaupun-
gin itselleen ottamia uusia tehtäviä tarkoin harkita.

Edellisen vuoden 2019 talvikausi oli runsasluminen ja kaupunki joutui 
ottamaan käyttöön talven varautumissuunnitelman mukaiset poikkeus-
toimenpiteet ja lisäresurssit. Poikkeustilanteen toimenpideryhmän ra-
porttien mukaan keskusta-alueiden kadut ja jalkakäytävät, jotka ovat 
kunnossapitolain mukaisesti kohdalla olevien kiinteistöjen hoitovastuul-
la, olivat suhteellisen hyvin ja nopeasti hoidetut. Suurimmat ongelmat 
olivat kokonaisvastuuhoitoalueiden tonttikatujen jalkakäytävillä, joiden 
hoidon kaupunki on ottanut tehtäväkseen. Helsingin talvihoidosta teh-
tiin käyttäjätyytyväisyyskysely. Kyselyn tulokset olivat yhtenevät toi-
menpideryhmän raporttien kanssa.

Usein on esitetty, että Helsingin jalkakäytävät yleensä ja myös kanta-
kaupungissa tulisivat varmimmin ja tasapuolisemmin sekä tehokkaam-
min talvihoidetuiksi kaupungin toimesta kuin kohdalla olevan kiinteistön 
hoitamana. Kaupunki varmistaa talvihoidon peruslaatutason ja tasalaa-
tuisuuden. Katujen liukkaus ja liukkaudentorjuntatarve on kuitenkin uu-
delleenarvioitava.

Jalkakäytävien liukkaus torjutaan kiinteistöjen toimesta usein jo heti 
aamulla. Kiinteistöjen huoltoyhtiöt hoitavat kohdalla olevan tonttikadun 
jalkakäytävän varsinkin kantakaupungissa samalla kun talon piha-
alueen ja rappuset aamuisin noin klo 7‒8 mennessä. Jalkakäytävä saa-
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tetaan hiekoittaa myös käsin, joka sinänsä on nopea toimenpide lyhyel-
lä matkalla. 

Kaupungin laatuvaatimus tonttikatujen liukkaudentorjunnassa on yölli-
sen liukkauden jälkeen työn suorittaminen klo 12 mennessä. Bussi- ja 
kokoojakaduilla liukkaudentorjuntavaatimus on klo 10 mennessä. 

Mikäli kokonaisvastuuhoitoa laajennetaan kantakaupunkiin, tulee liuk-
kaudentorjunnan määräaikoja ja tästä aiheutuvaa lisämäärärahatarvet-
ta tarkastella samassa yhteydessä. Myös kiinteistöjen omistajilla on 
mahdollisuus parantaa kaupungin suorittamaa jalkakäytävän laatua. 

Liukuesteet tulevat olemaan erittäin tarpeellisia apuvälineitä pystyssä 
pysymisen turvaamiseksi. Yleisten alueiden vahingonkorvausvaateista 
suurin osa tulee jo nyt liukastumistapaturmista. Liukuesteiden jakami-
nen on turvallisuutta parantava toimenpide ja liukuesteet ovat käytettä-
vissä jalkakäytävien lisäksi myös puistoissa ja kaikkialla piha-alueilla. 

Ehdotus on siis kannatettava, mutta sen käytännön toteuttaminen ei 
kuitenkaan kuulu kaupunkiympäristölautakunnan toimialaan.

Kaupunkiympäristölautakunta suosittelee liukuesteiden jakamista 
ikäihmisille.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tarja Myller, ylläpitoinsinööri: 310 38538

tarja.myller(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.06.2020 § 89

HEL 2020-001925 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Sampo Terhon ym. valtuustoaloitteesta ikäänty-
ville jaettavista kenkiin kiinnitettävistä liukuesteistä:

”Helsingin hyvinvointisuunnitelman painopiste 'elävät, omaleimaiset ja 
turvalliset kaupunginosat' tavoittelee Helsinkiä, jossa kaikki kaupungi-
nosat ovat eläviä, viihtyisiä ja omaleimaisia ja asukkaat tuntevat kau-
punginosan omakseen. Yhdyskuntasuunnittelulla ja ympäristön ylläpi-
dolla vaikutetaan osaltaan kaupungin turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. 
Tapaturmat niin liikenteessä kuin kotona ja vapaa-ajalla aiheuttavat in-
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himillistä kärsimystä ja sairaanhoidon tarvetta kaikenikäisille helsinkiläi-
sille.

Etenkin kaatumiset ja liukastumiset ovat yleisiä tapaturmia, minkä 
vuoksi niihin panostetaan toimialojen yhteistyönä viestinnällä sekä laa-
timalla suunnitelma liukastumisten ja koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 
ehkäisemiseksi.

Sosiaali- ja terveystoimessa henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti 
tunnistamaan kaatumisriski ja toteuttamaan kaatumista ehkäiseviä toi-
menpiteitä lonkkamurtuman Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Toi-
mialalla on käytössä RAI-arviointi kotihoidossa ja ympärivuorokautises-
sa hoidossa. Arvioinnin avulla saadaan kaatumisriskin arvio, jonka pe-
rusteella suunnitellaan moniammatillisesti korjaavia toimia IKINÄ-
toimintamallin mukaisesti. Erityisen tärkeitä toimenpiteitä ovat tasapai-
non ja liikkumisen vahvistaminen sekä hyvän ravitsemuksen turvaami-
nen.

Palvelutarpeen arvioinnissa arvioidaan myös kaatumisen riskiä ja sovi-
taan korjaavista toimenpiteistä. Helsingin sairaalassa kaatumisriskiä 
arvioidaan FRAT-menetelmällä, joka on Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen julkaisema lyhyt kaatumisvaaran arviointimenetelmä. Tiedot po-
tilaan kaatumisvaarasta ja osastolla toteutetut yksilölliset toimenpiteet 
kaatumisen ehkäisemiseksi sekä jatkohoidoksi suositeltavat keinot ja 
ohjeet liikuntakyvyn ylläpitämiseksi siirtyvät kirjattuna jatkohoitopaik-
kaan tai kotihoitoon Pegasoksen loppuarviossa. Tulevaan Apotti-
järjestelmään on integroitu kaatumisriskin arviointi.

Kuten edellä todettiin, ikääntyneen henkilön kaatumisriskin arvioiminen 
edellyttää yksilöllistä selvitystä, joka kattaa henkilön terveydentilan ja 
liikuntakyvyn, elintavat, asumis- ja ympäristöolosuhteet sekä omat nä-
kemykset ja toiveet. Kaatumisen ehkäisytoimet valitaan näiden pohjalta 
yksilöllisesti. Kenkiin kiinnitettävät liukuesteet ovat yksi mahdollinen 
toimenpide, mutta ne eivät sovi kaikille. Henkilön saattaa esimerkiksi 
olla vaikea asettaa liukuesteitä paikoilleen ja ottaa niitä pois. Liukues-
teet voivat myös lisätä kaatumisriskiä julkisissa sisätiloissa kuten met-
roasemilla ja kauppakeskuksissa.

Ehdotuksen kustannusvaikutukset

Vuonna 2020 yli 70-vuotiaita helsinkiläisiä on noin 81 000. Lähimmän 
viiden vuoden aikana heidän määränsä lisääntyy noin 2 000 vuosittain. 
Olettaen, että liukuesteen hinta olisi 15 euroa kappale, välittömät kus-
tannukset olisivat vuonna 2020 noin 1,2 miljoonaa euroa ja seuraavien 
vuosien kustannukset noin 30 000 euroa vuodessa. Tämän lisäksi eh-
dotuksesta aiheutuu välillisiä kustannuksia ja hallinnollista työtä. Jotta 
taloudellinen panos olisi kustannustehokas, sen pitäisi estää ensim-
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mäisenä vuonna noin 2 500 ja seuraavina vuosina vuosittain noin 63 
polikliinistä hoitoa vaativaa kaatumistapausta, tai vastaavasti estää ylä-
raajamurtumia ensimmäisenä vuonna 473 ja sen jälkeen vuosittain 
noin 12 kappaletta. Laskelmassa ei ole mukana välillisiä tai hallinnolli-
sia kustannuksia.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää kaatumisen ehkäisyä tärkeänä kai-
kissa ikäryhmissä ja erityisesti ikääntyneillä. Työhön tarvitaan kaikkia 
toimialoja ja myös kaupungin asukkaita. Sosiaali- ja terveydenhuollos-
sa asia otetaan esille ikääntyneitä kohdattaessa. Sosiaali- ja terveys-
lautakunta katsoo edelleen, kuten lausunnossaan valtuutettu Nina Hu-
run ym. vastaavan sisältöiseen talousarvioaloitteeseen 29.08.2017 § 
227, että yksittäisenä toimenpiteenä maksuttomien liukuesteiden jaka-
minen kaikille ikääntyneille ei ole kannatettava, koska ratkaisu ei sovel-
lu jokaiselle eikä sen kustannushyötyä ole voitu todentaa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ikääntyneiden kaatumistapaturmilla on merkittäviä kielteisiä inhimillisiä, 
terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia, joten niiden ehkäisy on tärke-
ää. Kaatumisen ehkäisyyn voidaan vaikuttaa useilla eri tavoilla, jotka 
tulee suunnitella yksilöllisesti. Kenkiin kiinnitettävät liukuesteet voivat 
ehkäistä kaatumista, mutta voivat myös aiheuttaa niitä."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
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§ 466
V 9.9.2020, Valtuutettu Kati Juvan aloite kehitysvammaisten työllis-
tymisen ja työtoiminnan kehittämisestä

HEL 2020-001930 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kati Juvan aloite_
2 Lausunto, vammaisneuvosto, 9.6.2020
3 Lausunto, Yhdenvertaisuustoimikunta, 25.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kati Juva ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
selvityksen tekemistä kehitysvammaisten työllistymisestä, työtoiminnan 
ja työosuuskorvauksen kehittämistä sekä erillistä toimenpideohjelmaa.    

Kaupunkistrategian 2017-2021 linjauksiin kuuluu, että toimiva kaupunki 
rakentuu tasa-arvolle, yhdenvertaisuudelle, vahvalle sosiaaliselle ko-
heesiolle ja avoimelle osallistavalle toimintatavalle. Kaupunginhallitus 
toteaa, että vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllisyyttä, 
psykososiaalista hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta lisääviä toimia teh-
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dään parhaillaan toimialojen laaja-alaisena yhteistyönä. Tarkoitus on 
poistaa rakenteelliset esteet ja koota työllistymistä edistävät toimenpi-
teet yhteen. Aloitteessa ja lausunnoissa esille nostettuja kehittämistoi-
mia on valmisteltavana mm. kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman, 
henkilöstöhankinnan, tuetun työn menetelmien ja työkykyohjelman se-
kä vammaispalvelujen työ- ja päivätoiminnan palvelustrategian toimen-
piteinä. Kaupunginkanslia kokoaa toimenpiteet yhteen ja vastaa niiden 
toteutumisen ja vaikuttavuuden seurannasta.   

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan, vammaisneuvoston ja 
yhdenvertaisuustoimikunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mu-
kainen.  

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kati Juvan aloite_
2 Lausunto, vammaisneuvosto, 9.6.2020
3 Lausunto, Yhdenvertaisuustoimikunta, 25.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2020 § 102

HEL 2020-001930 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Kati Juvan ja 25 muun valtuutetun aloitteesta 
koskien kehitysvammaisten työllistymistä ja työtoiminnan kehittämistä:

”Aloitteessa on nostettu esiin sosiaali- ja terveystoimialallakin tärkeäksi 
tunnistettu tavoite. Työhönvalmennus on vaikuttava keino edistää 
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vammaisten henkilöiden työllistymistä. Kehitysvammaisten työllistymi-
sen ja työtoiminnan kehittäminen on ollut ja on yksi vammaispalvelujen 
keskeinen tavoite vuosina 2019‒2020.

Tuetun työllistymisen ja päivätoiminnan periaatteet vammaispalveluissa 
ovat:

1. Tuetun työllistymisen palvelu tähtää asiakkaan työllistymiseen 
avoimille työmarkkinoille työvalmentajan tuella. Asiakkaan työl-
listyessä hän saa työsopimuksensa mukaista palkkaa.

2. Työtoiminnan tavoite on tukea kehitysvammaisten henkilöiden 
työllistymistä osa- tai kokoaikaisesti työsuhteiseen palkkatyöhön 
tai edistää yhteiskunnallista sopeutumista. Työtoiminnan palve-
lussa työtehtäviä harjoitellaan toimintakeskuksissa ja osallistu-
mispäivistä maksetaan työosuusrahaa.

3. Päivätoiminnassa asiakasta tuetaan vuorovaikutuksessa ja liit-
tymään ympäröivään yhteiskuntaan sekä tarjotaan mielekästä 
toimintaa päiviin.  

Tuetun työllistymisen palvelujen piirissä oli 248 asiakasta huhtikuussa 
2020. Voimassa oleva työsuhde oli 145:llä asiakkaalla. Koronapande-
mian johdosta 27 asiakasta on lomautettuna, 14 on jäänyt työttömäksi. 
Työtä tehdään myös erityisjärjestelyin, 81 asiakasta käy normaalisti 
töissä työpaikalla.

Vammaispalvelujen työ- ja päivätoiminnan palvelustrategian laatiminen 
on aloitettu vuoden 2020 alussa, ja sen työstämistä jatketaan korona-
pandemiasta huolimatta. Tavoitteena on kartoittaa ja päivittää työ- ja 
päivätoiminnassa olevien asiakkaiden alueellista palveluiden tarvetta 
sekä tarvetta palveluiden sisältöjen kehittämiselle. 2019 alkaen on lisät-
ty tuetun työllistämisen palvelun saatavuutta Cäpsän, Töölön, Haavikon 
ja Vallilan yksiköiden asiakkaille. Jokaisessa yksikössä työskentelee li-
säyksen seurauksena omia työvalmentajia. 

Vammaistyössä on tiedostettu haasteet asiakasryhmän työllisyydessä. 
Sosiaali- ja terveystoimialan vammaistyössä voidaan nykyisillä tuetun 
työllistymisen resursseilla tukea noin 270 asiakasta, kuten aloitteessa 
on kuvattu. Tuetun työllistymisen kautta on vuoden 2019 aikana työllis-
tynyt työsuhteiseen työhön yhteensä 195 asiakasta, joista 13 henkilöä 
on ollut työsuhteessa Helsingin kaupunkiin tai liikelaitoksiin. 

Vammaisten henkilöiden työllistymiseksi Helsingin kaupungille tarvitaan 
osatyökykyisille henkilöille räätälöityjä tai sopivia työtehtäviä ja niiden 
täyttämiseksi vakansseja, joihin vammaiset työnhakijat voisivat työllis-
tyä. Jotta vammaiset työntekijät voivat työllistyä kaupungin palkkatuet-
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tuihin työpaikkoihin, tarvitaan osa-aikaisia palkkatuettuja työpaikkoja. 
Tällä hetkellä Helsingin palkkatukityöpaikat ovat pääsääntöisesti ko-
koaikaisia. Palkkatuetun työn kohderyhmiin tarvitaan muutoksia, koska 
tällä hetkellä vaatimuksena on pitkään jatkunut työttömyys. Suurin osa 
vammaispalvelujen asiakkaista on työkyvyttömyyseläkkeellä, ja tästä 
johtuen työttömyysehto ei nykyisen tulkinnan mukaan täyty. Lisäksi on 
huomioitava, että asiakkaiden voimavarat eivät usein ensimmäisissä 
työsuhteissa riitä yli 30 tunnin viikkotyöaikaan. Monelle työskentely 
eläkkeeltä ja osa-aikaisena on tavoitteena. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että tulee selvittää, millä tavoin 
Helsingin kaupungin palkkatuetun työn ohjeisiin tulisi tehdä muutoksia 
yhteistyössä TE-toimiston kanssa, jotta palkkatuki voisi olla mahdollista 
myös työkyvyttömyyseläkkeellä oleville henkilöille, ja mikä näiden muu-
tosten mahdollinen kustannusvaikutus olisi.

Lisäksi lautakunta esittää, että kaupunki pyrkii luomaan enemmän osa-
aikaisia, kehitysvammaisille ihmisille henkilökohtaisesti räätälöityjä 
palkkatuettuja työpaikkoja. Eri toimialoilla voi käyttää työanalyysi-
välinettä, jotta työpaikolla tunnistetaan niitä työtehtäviä, jotka sopivat 
tukea tarvitsevalle henkilölle. Tällaisia voivat olla esimerkiksi asiantunti-
joiden avustaminen.

Vammaistyö on mukana hakemassa valtionavustusta tällä hetkellä 
haussa olevaan työkykyohjelman mukaiseen kehittämistyöhön. Tavoit-
teena on saada rahoitusta tuetun työllistymisen menetelmien nykyistä 
laajempaan käyttöön sekä selkiyttää sosiaalihuollon työllistymistä edis-
tävää palvelupolkua. Valtionavustusta myönnetään vuosille 
2020‒2022.

Työsuhteiden syntyminen vaatii räätälöintiä sekä tiivistä käytännön yh-
teistyötä työhönvalmentajien ja työnantajien välillä. Sopivien työpaikko-
jen löytämiseksi ja asiakkaan yksilöllisen polun toteuttamiseksi tulee 
työhönvalmentajien riittävä määrä turvata. Lisäksi tarvitaan yksilöllisiä 
koulutuspolkuja ammatillisen osaamisen hankkimiseksi. Esimerkiksi 
osatutkintoja tulisi voida hyödyntää nykyistä enemmän ja aiemmassa 
vaiheessa. Lautakunta esittää, että nykyisten työvalmentajien määrä ja 
tarve arvioidaan pikaisesti ja selvitetään mahdollisuudet hankkia tarvit-
taessa lisää työvalmennusta.

Helsingin kaupungin henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelmassa on 
2019–2020 käynnistetty työ, jossa valmistuu vammaisten ja osatyöky-
kyisten työllistymispolun mallintaminen sekä toimijakokonaisuuden ku-
vaus. Vammaistyö on mukana tässä valmistelussa. Tavoitteena on 
muun muassa tunnistaa kaupungin sisäiset ja ulkoiset kumppanit sekä 
verkostot, tunnistaa ja kuvata rakenteelliset esteet ja ongelmat sekä 
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tehdä toimenpidesuunnitelma niiden poistamiseksi. Työllistymismahdol-
lisuuksia tulee lisätä myös kaupungin sisällä. Tämä tulee tehdä yhteis-
työssä eri toimialojen välillä. Toimenpiteet vammaisten työllistymisen 
edistämiseksi, työhönvalmennuksen kehittämiseksi ja työpaikkojen rää-
tälöimiseksi tehdään yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa.

Kaupungin tekemissä ulkopuolisten palvelujen hankinnoissa tulisi käyt-
tää vielä nykyistä laajemmin työllisyysehtoja, toisin sanoen edellyttää 
ulkopuolisilta toimijoilta myös osatyökykyisten työntekijöiden osaami-
sen ja potentiaalin hyödyntämistä. 

Aloitteessa mainittua työosuusrahaa maksamalla pyritään osoittamaan 
palkkatyön tekemisestä koituva taloudellinen hyöty, joka on yksi moti-
voiva tekijä palkkatyössä käymiselle. Työosuusraha ei ole etuus, vaan 
asiakkaalle henkilökohtaisesti maksettava kannusteraha. Helsingin 
kaupungin työosuusrahan maksuperiaatteet on sosiaali- ja terveyslau-
takunnan päätöksellä 2.12.2014 § 14 linjattu vastaamaan Vantaan ja 
Espoon työosuusrahan maksuperiaatteita. Lautakunta esittää, että sel-
vitetään työosuusrahan merkitystä ja kannustavuutta vammaisille itsel-
leen ja erilaisia malleja sen kehittämiseksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Työllistyminen palkkatyöhön lisää kehitysvammaisten henkilöiden psy-
kososiaalista hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Yksi 
todistetusti työllistymistä edistävistä keinoista on tuetun työllistymisen 
malli."

Käsittely

16.06.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon kuudennen kappaleen jälkeen 
seuraavat kappaleet:

Lautakunta katsoo, että tulee selvittää, millä tavoin Helsingin kaupungin 
palkkatuetun työn ohjeisiin tulisi tehdä muutoksia yhteistyössä TE-
toimiston kanssa, jotta palkkatuki voisi olla mahdollista myös työkyvyt-
tömyyseläkkeellä oleville henkilöille, ja mikä näiden muutosten mahdol-
linen kustannusvaikutus olisi.

Lisäksi lautakunta esittää, että kaupunki pyrkii luomaan enemmän osa-
aikaisia, kehitysvammaisille ihmisille henkilökohtaisesti räätälöityjä 
palkkatuettuja työpaikkoja. Eri toimialoilla voi käyttää työanalyysi-
välinettä, jotta työpaikolla tunnistetaan niitä työtehtäviä, jotka sopivat 
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tukea tarvitsevalle henkilölle. Tällaisia voivat olla esimerkiksi asiantunti-
joiden avustaminen.

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon kahdeksanteen kappaleeseen: 
"Lautakunta esittää, että nykyisten työvalmentajien määrä ja tarve ar-
vioidaan pikaisesti ja selvitetään mahdollisuudet hankkia tarvittaessa li-
sää työvalmennusta."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 3:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon kolmanneksi viimeiseen kappa-
leeseen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Toimenpi-
teet vammaisten työllistymisen edistämiseksi, työhönvalmennuksen 
kehittämiseksi ja työpaikkojen räätälöimiseksi tehdään yhteistyössä 
vammaisjärjestöjen kanssa."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 4:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon viimeiseen kappaleeseen ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Selvitetään työosuusrahan 
merkitystä ja kannustavuutta vammaisille itselleen ja selvitetään erilai-
sia malleja sen kehittämiseksi."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 5:
Jäsen Katju Aro: Työosuusrahan maksuperiaatteet tuodaan lautakun-
nalle uudelleen tarkasteltavaksi ennen valtuustokauden päättymistä.

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5 (jäsen Katju Aro)

Jaa-äänet: 7
Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Riia Järvenpää, 
Seija Muurinen, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Katju Aro, Sandra Hagman, Aleksi Niskanen

Tyhjä: 3
Cecilia Ehrnrooth, Kati Juva, Touko Niinimäki

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 
3 (tyhjää 3).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi hyväksyttyjen vastaehdotusten 
osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

02.06.2020 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pauliina Vähäpesola, työ- ja päivätoiminnan päällikkö, puhelin: 310 43155

pauliina.vahapesola(a)hel.fi
Katja Raita, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

katja.raita(a)hel.fi
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
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§ 467
V 9.9.2020, Valtuutettu Petra Malinin aloite jälkihuollon tukiasunto-
jen saatavuudesta

HEL 2020-001932 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys kappaleen 4 loppuun: 
Yhteistyön tuloksista ja jälkihuoltonuorten asuntotilanteen kehittymises-
tä tulee raportoida vuoden kuluessa kaupunginhallitukselle ja kertoa, 
mihin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

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

Jaa-äänet: 6
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Da-
niel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 9
Veronika Honkasalo, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevan-
der, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuor-
joki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaises-
ti muutetun ehdotuksen äänin 6 - 9.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petra Malinin aloite
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2 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 9.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petra Malin ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki osoittaa tarpeeseen nähden riittävästi asuntoja lasten-
suojelun jälkihuollon käyttöön ja että asuntokantaa käytetään tukiasun-
totarkoitukseen joustavasti.    

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa esille otettuja haasteita ja 
vaihtoehtoisia asumisratkaistuja pohditaan parhaillaan sosiaali- ja ter-
veystoimialan, kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian vä-
lisessä tiiviissä yhteistyössä. Tarkoitus on löytää ratkaisut asuntojen 
riittävyyteen, asumisaikaisten haasteiden selvittämiseen ja tuetun asu-
misen jälkeisiin järjestelyihin.    

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kaupunkiympäristön 
toimialan lausunnot. Vastaus on saatujen lausuntojen mukainen.  

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petra Malinin aloite
2 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 9.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2020 § 101

HEL 2020-001932 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Petra Malinin ym. valtuustoaloitteesta koskien 
jälkihuollon tukiasuntojen saatavuutta:

"Jälkihuollon asiakasmäärä kasvaa lähivuosina ja siten myös asuntojen 
tarve. Jälkihuolto-oikeuden yläikäraja nousee asteittain 25 vuoteen las-
tensuojelulain muutoksen (542/2019) myötä 1.1.2020 alkaen (lasten-
suojelulaki 75 §). Vuonna 2020 21 vuotta täyttävät ovat oikeutettuja jäl-
kihuoltoon, ja oikeutettujen määrä kasvaa vuosina 2021‒2023. Uusia 
asiakkaita jälkihuoltoon siirtyy noin 250 vuodessa. Osa nuorista asuu 
muualla Suomessa ja perhehoidon perheissä. Nuorten asumistilanne 
on erityisen haastava Helsingissä. Jäljempänä on kuvattu jälkihuollon 
asumista laajasti.

Toimenpiteet asuntojen saatavuuden varmistamiseksi jälkihuollon tuetussa asumi-
sessa

Jälkihuollossa asuminen voidaan järjestää kolmella eri tavalla: 

1. tuettu asuminen välivuoratuissa asunnoissa ja tuetun asumisen 
jälkeen jatkoasunto,

2. muu asuminen kaupungin tai muun asunnon tarjoajan asunnos-
sa tai

3. kuntouttava ja tilapäinen asuminen nuoren tilanteen niin edellyt-
täessä erilaisina omina ja ostopalveluratkaisuina. 

Nuorille toimivia asuntoratkaisuja on lähdetty varmistamaan tiivistämäl-
lä toimijoiden välistä yhteistyötä ennen nuorten siirtymistä jälkihuoltoon. 
Nuoren tulevaa asuntoratkaisua ja palvelujen tarvetta ennakoidaan las-
tensuojelun ja jälkihuollon yhteistyönä ennen täysi-ikäisyyttä, jotta löy-
detään oikeat asunto- ja palveluratkaisut. Nuorelle nimetään jälkihuol-
lon sosiaalityöntekijä vähintään kuusi kuukautta ennen jälkihuoltoon 
siirtymistä. Yhteistyössä myös edistetään lastensuojelun asumisharjoit-
teluasuntojen saamista nuorille ennen jälkihuoltoa. Lastensuojelussa ja 
jälkihuollossa ohjataan jälkihuoltoon siirtyviä nuoria hakemaan joko tue-
tun asumisen asuntoa tai muuta asuntoa. Tuettu asuminen toimii rat-
kaisuna, kun nuoren asumistaidot eivät ole vielä vahvat. Muissa asun-
noissa nuoren on kyettävä sitoutumaan vuokranmaksuun ja häiriöttö-
mään asumiseen, jotta asuminen voidaan turvata. Nuoren kaupungille 
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tekemään asuntohakemukseen sosiaalityöntekijä kirjaa puollon muis-
tuttaen näin, että lastensuojelulain mukaan kunnan velvoitteena on jär-
jestää asunto nuoren sitä tarvitessa.

Nuorta ja nuoren asumista tuetaan jälkihuollossa sosiaalityöllä ja sosi-
aaliohjauksella. Asuntotoimen kanssa tehdään tapauskohtaista yhteis-
työtä. Osa nuorista menettää asunnon jälkihuollon aikana tarjotusta 
tuesta huolimatta.

Jälkihuolto seuraa ja raportoi johdolle kuukausittain, miten nuorten 
asuminen on saatu järjestettyä. Jälkihuollon asumisasioita on syksystä 
2019 lähtien työstetty monialaisessa työryhmässä, jossa on toiminut 
puheenjohtajana asunto-ohjelmapäällikkö. Työryhmä sopi, että tuetun 
asumisen asuntoja lisätään silloisesta 307 asunnosta 337 asuntoon, eli 
lisätään 30 asuntoa sitä mukaan, kun välivuokrattavia asuntoja saa-
daan. Lisäksi tavoitteena on saada 80 asunnon kierto vuodessa tuet-
tuun asumiseen, eli tuetusta asunnoista jatkoasuntoon siirtyviä ja siten 
vapautuvia asuntoja tulisi olla 80 vuodessa. Asuntoja tarvitaan enem-
män, jotta kaikki jälkihuollon nuoret saadaan asutettua jälkihuollon 
alussa, sen aikana ja sen jälkeen. Lisäksi on nimetty monialainen kau-
pungin toimijoista koostuva seurantaryhmä, jonka tavoitteena on edis-
tää lastensuojelun ja jälkihuollon asumisasioita tavoitteiden mukaisesti. 
Jälkihuollon asumistarpeet on otettu huomioon myös asunnottomuuden 
puolittamisen toimenpideohjelmassa, jossa etsitään toimenpiteitä eri-
tyistä tukea tarvitsevien osalta ml. jälkihuollossa olevat nuoret.

Jälkihuollon asunnot ja hakemukset

Jälkihuoltoon tulee vuoden aikana noin 250 nuorta. Heistä 80:lle pyri-
tään saamaan asunto tuetusta asumisesta, noin 170:lle muusta asu-
misratkaisusta lähinnä kaupungilta ja järjestöiltä sekä muilta asunto-
markkinoilta. Seurantatiedon mukaan 30.4.2020 mennessä on saatu 12 
uutta asuntoa tuettuun asumiseen tavoitteiden suuntaisesti (tavoite 30). 
Jatkoasuntoja on järjestynyt 23 (tavoite 80). Muita asuntoja on saatu 12 
(tavoite 170).

Jälkihuollossa ostetaan tuettua asumista (eli ohjausta ja tukea) lähinnä 
muualla Suomessa asuville jälkihuollon nuorille, mutta erityistilanteissa 
voidaan tuettua asumista ostaa myös Helsingissä asuville jälkihuollon 
nuorille. Jälkihuollon uutena ratkaisuna on ostettu puitesopimuksen 
tuottajalta tuettua asumista (ohjaus ja tuki) ja siihen liittyen tilapäinen 
tai toistaiseksi voimassa oleva asumisratkaisu. Näin on toimittu tänä 
keväänä kuuden nuoren osalta. Lastensuojelu ja jälkihuolto valmistele-
vat yhdessä kilpailutusta nykyisen tuetun asumisen puitesopimuksen 
päättyessä alkuvuodesta 2021. Jatkossa tarkoituksena on ostaa jälki-
huollossa tuettua asumista, joka voi olla nuoren henkilökohtaisen tuen 
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ja ohjauksen lisäksi palveluntuottajan tarjoama tilapäinen tai toistaisek-
si voimassa oleva asuntoratkaisu.

Asuntoihin jonotusta seurataan. Jälkihuolto tarjoaa tuettuja asuntoja kii-
reellisyys- ja sopivuusjärjestyksessä. Tuettua asuntoa jonotti touko-
kuussa 2020 kiireellisesti 19 nuorta, joista useimmat asuvat lapsuu-
denkodissa, ja osalla asumistilanne on hyvin haastava. Kaksi heistä on 
vielä lastensuojelun asumisharjoittelussa. Lastensuojelun laitoksissa on 
kullakin hetkellä vain muutama nuori, jotka 18 vuotta täytettyään eivät 
ole saaneet sopivaa asuntoratkaisua oikea-aikaisesti. Jotta kaikkien 
jälkihuollon nuorien itsenäinen asuminen varmistetaan tarpeiden mu-
kaisesti, tarvitaan riittävästi asuntoja.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Jälkihuollon asiakkaat ovat erityistä tukea tarvitsevia ja heidän asumi-
sensa tulee turvata. Riittävä määrä asuntoja tuetussa asumisessa ja 
muissa asumisratkaisuissa on taattava, kuten lastensuojelulaissa (76 a 
§) kuntia velvoitetaan. Kunnan on viivytyksettä järjestettävä riittävä ta-
loudellinen tuki, korjattava asumisoloihin liittyvät puutteet tai järjestettä-
vä tarpeen mukainen asunto. Sen lisäksi kullekin tarjotaan tarpeenmu-
kainen tuki ja palvelut.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että toimialojen välisellä 
yhteistyöllä varmistetaan, että jatkossa jälkihuoltonuorille on tarjolla 
asuntoja nyt esitettyjen tavoitteiden mukaisesti."

Käsittely

16.06.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sandra Hagman: Lisätään lausunnon loppuun: "Lautakunta pitää 
tärkeänä, että toimialojen välisellä yhteistyöllä varmistetaan, että jat-
kossa jälkihuoltonuorille on tarjolla asuntoja nyt esitettyjen tavoitteiden 
mukaisesti."

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Sandra Hagman)
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Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 10
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Kati 
Juva, Riia Järvenpää, Touko Niinimäki, Aleksi Niskanen, Karita Toijo-
nen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 3
Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sandra Hagmanin ehdo-
tuksen äänin 10 - 0 (tyhjää 3).

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
Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen(a)hel.fi
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§ 468
V 9.9.2020, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite nuorten poliittisesta 
toiminnasta kaupungin tiloissa

HEL 2019-011887 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 Amanda Pasasen aloite
2 Nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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.

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-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2020 88 (140)
Kaupunginhallitus

Asia/17
24.08.2020

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

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-
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-
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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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
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maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite
2 Nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 433

HEL 2019-011887 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

17.08.2020 Pöydälle

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

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 
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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 
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.
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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 
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-
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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 
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 
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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-
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
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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-
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 
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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 
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-
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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. 

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-
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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-
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-
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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
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§ 469
V 9.9.2020, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite englanninkielisen 
opetuksen lisäämisestä

HEL 2019-012411 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 Johanna Nuortevan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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. 

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 
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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-
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-
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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

Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 436

HEL 2019-012411 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

17.08.2020 Pöydälle
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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

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.03.2020 § 45

HEL 2019-012411 T 00 00 03

Lausunto

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-
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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

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
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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: 

 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
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 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
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 23444

satu.koistinen(a)hel.fi
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§ 470
V 9.9.2020, Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite erityisen tuen järjestä-
misestä lukioissa

HEL 2020-001116 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan kappaleen 4 toinen virke muotoon "Kaupun-
ginhallitus katsoo, että oppimisen tukea on tarkoituksenmukaista vah-
vistaa kehittämällä jo olemassa olevia toimintamalleja ja opiskelijaläh-
töisiä pedagogisia ratkaisuja."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisätään uusi kappale kappaleen 8 jälkeen:
"Aloitteessa viitataan nuoriin, joilla olisi opillisten kykyjen puolesta edel-
lytykset suoriutua lukio-opinnoista mutta jotka eivät erityisvaikeuksien-
sa (esimerkiksi autismin kirjo) vuoksi kykene opiskelemaan kurssimuo-
toisessa lukiossa isossa opetusryhmässä ilman jatkuvaa arjen tukea. 
Kaupunginhallitus edellyttää kartoittamaan, paljonko Helsingissä on täl-
laisia nuoria, jotka eivät voi hakeutua lukio-opintoihin tarjolla olevan 
tuen riittämättömyyden vuoksi. Kartoitus voisi toteutua esimerkiksi ky-
selyllä yhdeksänsien luokkien erityisluokkia opettaville opettajille.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kaupunginhallitus hyväksyi Anna Vuorjoen vastaehdotuksien mukai-
sesti muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
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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-
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-
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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-
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
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Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 437

HEL 2020-001116 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

17.08.2020 Pöydälle

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

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:

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-
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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

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-
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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 
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-
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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. 

Käsittely

14.04.2020 Ehdotuksen mukaan
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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-
nata erityisluokkamuotoista 
lukio-opetusta tai lukiolinjaa ammatillisessa erityisoppilaitoksessa.” b) 
Muutetaan kohdassa (13) kolmannessa virkkeessä sana ”tarkoituk-
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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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§ 471
Digitalisaatiotoimikunnan varajäsenen valinta

HEL 2020-006606 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

 myönsi Monica Lambergille eron digitalisaatiotoimikunnan varajä-
senen luottamustoimesta ja

 valitsi Maria Pohjamon varajäseneksi (Riku Eskelisen henkilökoh-
tainen varajäsen) digitalisaatiotoimikuntaan vuonna 2021 päätty-
väksi 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 13.5.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Monica Lambergin (Kesk.) 10.6.2019 § 441 
varajäseneksi digitalisaatiotoimikuntaan vuonna 2019 alkavaksi toimi-
kaudeksi. Monica Lamberg pyytää 13.5.2020 eroa digitalisaatiotoimi-
kunnan varajäsenen luottamustoimesta muutettuaan pois Helsingistä.
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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 13.5.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Digitalisaatiotoimikunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 472
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen pääomittaminen

HEL 2020-008157 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 hyväksyä 9 050 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen 
tekemisen Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon, sekä

 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja edellä mainitut 9 050 
000 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen talousarvion 
tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käy-
tettäväksi.

Käsittely

Esteellinen: Jenni Rope 
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 28.9.2017
2 Arviokirja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Myllypuron Kam-
pus

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 5.5.2015, § 120 Metropolian Myllypuron 
kampuksen hankesuunnitelman. Kaupunginvaltuuston päätöksen pe-
rusteluiden mukaisesti Myllypuron kampus rakennettiin kiinteistöosa-
keyhtiön omistukseen, ja Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen perus-
tamisesta päätettiin kaupunginhallituksessa 2.11.2015, § 1042.   

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen edellä mainittujen pää-
tösten perustelujen mukaisesti Myllypuron kampuksen rakentaminen 
rahoitettiin osittain Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä ole-
vien kaupungin omistamien kiinteistöjen myyntituloilla. Perustelujen 
mukaan tämä voitiin toteuttaa esimerkiksi siten, että tuloilla maksetaan 
kaupungin kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden merkintähinta.

Opetuskiinteistöjen luovutusrajoitukset

Kahta kohdetta lukuun ottamatta Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n 
käytössä Helsingissä olleet kiinteistöt ovat siirtyneet vuonna 1995 kor-
vauksetta Suomen valtiolta Helsingin kaupungille edelleen käytettäväk-
si opetustarkoituksiin. Luovutetut kiinteistöt ovat opetus- ja kulttuuritoi-
men rahoituksesta annetun lain siirtymäsäännösten johdosta ns. ikui-
sen luovutusrajoituksen piirissä. 

Kaupunki solmi 12.10.2017 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käy-
tössä olevien opetuskiinteistöjen myyntiä koskevan puitesopimuksen 
Lumo Kodit Oy:n kanssa. Vanha Viertotie 23:n kiinteistö (Vanha Vierto-
tie) ei kuulunut tämän puitesopimuksen piiriin. 

Kaupunki haki opetus- ja kulttuuriministeriöltä lupaa luovutusrajoitusten 
alaisten kiinteistön myyntihintojen käyttämiseen kampushankkeen ra-
kentamisen rahoittamiseen vähennettynä rakennuksiin myyntihetken ja 
vuonna 1995 tapahtuneen siirron välillä tehdyillä käypää arvoa korotta-
villa investoinneilla. Kaupungin hakemus koski kaikkia luovutusrajoituk-
sen piirissä olevia Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä ole-
via kiinteistöjä, myös Vanhan Viertotien kiinteistöä, joka ei sisältynyt 
puitesopimuksen mukaiseen kauppaan. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 28.9.2017 päätöksen (liite 1), jonka 
mukaan valtio ei tule määräämään palautettavaksi kaupan kohteena 
olevien valtion luovuttamien rakennusten suhteellisen osan osuutta val-
tionosuuskäytöstä pois jäävän omaisuuden käyvästä arvosta, mikäli 
lahjoitusvarat ja niitä koskeva palautusvelvollisuus siirretään uuteen 
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Myllypuron kampushankkeeseen. Päätöksen mukaan valtionavustuksia 
vastaava suhteellinen osuus kiinteistöjen käyvästä arvosta pitää sijoit-
taa oman pääoman ehtoisesti kampuksesta huolehtivaan kiinteistöyh-
tiöön. Kyseinen summa tulee ottaa huomioon laskettaessa Metropolia 
Ammattikorkeakoulu Oy:ltä Myllypuron kampuksen tiloista perittävää 
pääomavuokraa.

Ministeriön päätös ja opetuskiinteistöjen myynti puitesopimuksen mu-
kaisesti huomioiden kaupunginhallitus päätti 4.12.2017, 1104 § yhteen-
sä 66 590 000 euron vastikkeettoman sijoituksen tekemisestä Kiinteistö 
Oy Myllypuron kampuksen sijoitetun vapaan oman pääoman rahas-
toon.  

Päätöksen perustelujen mukaan Vanhan Viertotien kiinteistön osalta 
vastikkeetta kampusyhtiöön sijoitettava määrä tarkentuu sen jälkeen, 
kun kiinteistön myynnistä on päätetty ja sovittu. Sijoitettava määrä tulee 
perustumaan kauppahintaan vähennettynä kaupungin kiinteistöön te-
kemien, käypää arvoa korottavien investointien määrällä.

Myöhemmin erikseen tarkastellaan myös mahdolliset myytyihin kiinteis-
töihin liittyvät lisäkauppahinnat. Toteutuneesta kiinteistökaupasta ja 
mahdollisista lisäkauppahinnoista ilmoitetaan opetus- ja kulttuuriminis-
teriölle ministeriön päätöksessä 28.9.2017 edellytetyn mukaisesti.

Vanhan Viertotien kiinteistö

Vanhan Viertotien kiinteistö ei kuulunut edellä kuvatun, kiinteistöjen 
myyntiä koskeneen puitesopimuksen piiriin. 

Vanhan Viertotien kiinteistön myymistä koskenut itsenäinen järjestely ei 
myöskään toteutunut eikä kohde nykyisessä tilassaan ole sijoittajia 
kiinnostava. Tämän johdosta kohde on tarkoitus säilyttää kaupungin 
omassa myöhemmin tarkentuvassa käytössä tai vuokrata myöhemmin 
muulle käyttäjälle. 

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilajärjestelyihin liittyvän sopimuk-
sen mukaisesti ja valtiolta lahjoituksena saatuihin kiinteistöihin liittyvä 
palautusvelvollisuus huomioon ottaen kaupungin on nyt tarkoitus tehdä 
kiinteistön käypää arvoa vastaava vastikkeeton sijoitus Kiinteistö Oy 
Myllypuron kampuksen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 
vähennettynä kaupungin tekemillä kiinteistön arvoon vaikuttavilla inves-
toinneilla. Kiinteistö Oy Myllypuron kampus puolestaan ottaa tämän si-
joitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtävän vastikkeettoman 
sijoituksen huomioon Metropolia Ammattikorkeakoululta perimänsä 
pääomavuokran perusteessa. 
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Ulkopuolisen asiantuntijan laatiman arviokirjan (liite 2) mukaan Vanhan 
Viertotien käypä arvo on 9 520 000 euroa. Kaupunkiympäristön toimia-
lan laskelmien ja arvion perusteella vuonna 2011 tehty vesikattore-
montti (708.219 euroa) vaikuttaa vielä odotettavissa oleva käyttöikä 
huomioiden 470 000 euron osalta kiinteistön käypään arvoon. Näin 
kaupungin sijoitus vapaan oman pääoman rahastoon olisi yhteensä 9 
520 000 – 470 000 = 9 050 000 euroa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut, että arviokirjan ja kaupun-
gin käypään arvoon vaikuttavia investointeja koskevan selvityksen pe-
rusteella 9 050 000 euron suuruinen vastikkeeton sijoitus Kiinteistö Oy 
Myllypuron Kampuksen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 
vastaa ministeriön aiempien päätösten mukaisia linjauksia. Valtion luo-
vuttaman omaisuuden suhteellisen osan palautusvelvollisuus siirtyy 
vastaavasti Kiinteistö Oy Myllypuron Kampukselle, kuten ministeriön 
päätöksessä on kuvattu.

Vuoden 2020 talousarvion määrärahoissa on varauduttu tähän vastik-
keettomaan sijoitukseen.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä 
taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vää-
ristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotan-
nonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsen-
valtioiden väliseen kauppaan.

Helsingin kaupunki on suunnitellut vastikkeettoman sijoituksen tekemis-
tä Kiinteistö Oy Myllypuron kampuksen sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon. Ennen sijoituksen tekemistä on arvioitava, sisältyykö 
suunniteltuun toimenpiteeseen SEUT 107(1) artiklan mukaista valtion-
tukea. 

Euroopan komission tiedonannon mukaan valtiontukisääntöjä sovelle-
taan ainoastaan silloin, kun tuensaajana on yritys, jolla tarkoitetaan oi-
keudellisesta muodosta tai rahoitustavasta riippumatta taloudellista 
toimintaa harjoittavaa yksikköä. Taloudellista toimintaa on kaikki toimin-
ta, jossa tavaroita tai palveluita tarjotaan markkinoilla (komission tiedo-
nanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohdat 6 - 12). 

Valtiontukiarvioinnissa on selvitettävä, harjoittavatko Kiinteistö Oy Myl-
lypuron Kampus ja sen vuokralainen Metropolia Ammattikorkeakoulu 
Oy valtiontukisäännösten mukaista taloudellista toimintaa. Kiinteistö Oy 
Myllypuron Kampuksen vastikkeettomasta sijoituksesta saama talou-
dellinen hyöty siirtyy edelleen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n 
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hyödyksi, koska vastikkeeton sijoitus otetaan huomioon ammattikor-
keakoululta perityn pääomavuokran perusteessa. 

Komission tiedonannon mukaan julkista koulutusta, joka järjestetään 
valtion rahoittaman ja valvoman kansallisen koulutusjärjestelmän puit-
teissa, voidaan pitää muuna kuin taloudellisena toimintana. Unionin 
tuomioistuin on katsonut, että perustaessaan ja pysyttäessään tällaisen 
julkisen koulutusjärjestelmän, joka saa yleensä rahoituksensa julkisista 
varoista eikä oppilailta tai heidän vanhemmiltaan, valtio ei pyri harjoit-
tamaan voittoa tuottavaa toimintaa, vaan se suorittaa yhteiskunnallisia, 
kulttuurisia ja koulutuksellisia tehtäviään väestöään kohtaan. Taloudel-
lista toimintaa ei ole myöskään yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden 
tietyt toiminnot, kuten riippumattoman T&K-toiminnan harjoittaminen 
tiedon lisäämiseksi ja ymmärryksen parantamiseksi, yhteistyöhön pe-
rustuva T&K-toiminta mukaan luettuna (komission tiedonanto valtion-
tuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohdat 28 - 31).

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toiminta on julkista koulutusta, jo-
ta valtio ohjaa ja rahoittaa ammattikorkeakoululain (932/2014) 7 luvun 
mukaisesti. Oppilaiden maksamilla lukuvuosimaksuilla katetaan vain 
pieni osa toiminnan kustannuksista, joten niitä ei voi pitää korvauksena 
tarjotusta palvelusta. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n harjoittama 
julkinen koulutus ei ole taloudellista toimintaa, eikä vuokranantajana 
toimivan kiinteistöyhtiön saaman taloudellisen hyödyn huomioiminen 
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:ltä perityn pääomavuokran perus-
teessa sisällä SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea. 

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus on perustettu kaupunginhallituksen 
päätöksellä 2.11.2015 § 1042 Metropolia Ammattikorkeakoulun käyt-
töön rakennettavan Myllypuron kampuksen toteuttamista ja omistamis-
ta varten. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Yhtiö vuokraa 
omistuksessaan olevaa rakennusta Metropolia Ammattikorkeakoulu 
Oy:lle. Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus on perustettu omistamaan ja 
hallinnoimaan opetuskäyttöön rakennettuja tiloja, eikä se vuokraa niitä 
muuhun tarkoitukseen kuin julkisen koulutuksen järjestämiseen, joten 
kiinteistöyhtiön ei katsota harjoittavan taloudellista toimintaa. Kiinteistö 
Oy Myllypuron Kampuksen sijoitetun vapaan oman pääoman rahas-
toon suunniteltuun vastikkeettomaan sijoitukseen ei sisälly SEUT 
107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

Mikäli Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy vuokraa tiloja eteenpäin kol-
mansille osapuolille, tulee varmistua siitä, että Kiinteistö Oy Myllypuron 
Kampuksen ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n Helsingin kaupun-
gilta saama taloudellinen etu ei siirry kilpailluilla markkinoilla toimivien 
yritysten hyväksi. Tällaisessa tilanteessa kolmansille osapuolille vuok-
ratuista tiloista tulee periä markkinahintaista vuokraa.
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Lopuksi

Vanhan Viertotien jättäminen kaupungin käyttöön ja siihen liittyvä vas-
tikkeeton sijoitus kiinteistöyhtiölle jatkaa vuonna 2015 alkanutta ope-
tuskiinteistöjen järjestelyä kaupunginvaltuuston päätöksen 29.11.2017, 
§ 414 ja siihen liittyvän kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen 
mukaisesti, ja on kaupungin kannalta perusteltua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 28.9.2017
2 Arviokirja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Myllypuron Kam-
pus

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 473
Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite koirapuistojen valaistuksesta

HEL 2019-009100 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite koirapuistojen valaistuksesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sandra Hagman ja 9 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää koirapuistojen valaistuksen tilanteen ja 
ryhtyy tarvittaviin toimiin riittävän valaistuksen saamiseksi koirapuistoi-
hin.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkiympäristön toimiala on käynyt 
läpi koira-aitausten varusteiden ja ylläpidon määrän ja laatutason vuo-
sina 2015-2016. Selvityksessä havaitut puutteet koira-aitausten valais-
tuksessa parannetaan koirapalvelulinjauksen mukaisiksi ja toimenpiteet 
ajoitetaan tuleville vuosille määrärahojen mahdollistamissa puitteissa. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 
15 valtuutettua. 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitettuihin aloitteisiin, joihin vastaamisen 
määräaika on 1.4.-30.9.2020, tulee kaupunginhallituksen antaa vas-
tauksensa viimeistään 30.9.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mu-
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kaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myön-
tää kaupunginhallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen 
ylittämiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite koirapuistojen valaistuksesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 28.04.2020 § 233

HEL 2019-009100 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupungin tuottamat koirapalvelut on määritelty Helsingin kaupungin 
koirapalvelulinjauksessa. Yleisten töiden lautakunta hyväksyi linjauksen 
11.10.2016, ja se on voimassa vuoteen 2026. Linjauksessa on määri-
telty tuotettavien maksuttomien ja maksullisten koirapalveluiden määrä 
sekä laatutaso. Maksuttomina palveluina kaupunki muun muassa ra-
kentaa ja ylläpitää koirien vapaaseen ulkoiluun tarkoitettuja koira-
aitauksia, koirien uimarantoja, koirakäymälöitä sekä aitaamattomia koi-
rametsiä. Maksullisina ja luvanvaraisina palveluina tuotetaan yhdistys-
ten ja järjestöjen käyttöön koirien kouluttamiseen ja koiratapahtumiin 
vuokrattavia tai luovutettavia alueita. Linjauksen tavoitteena on turvata 
yhtenäiset ja tasapuoliset koirapalvelut kaikille helsinkiläisille.

Linjauksessa on määritelty erityyppisten alueiden varusteiden ja ylläpi-
don määrä ja laatutaso. Linjauksessa on yksityiskohtaiset ohjeet muun 
muassa aidoista ja porteista, valaistuksesta, varusteista sekä kasvilli-
suudesta.
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Valaistuksen osalta ohje on jaettu vakituisiin ja väliaikaisiin koira-
aitauksiin. Vakituisten koira-aitausten valaisemisesta todetaan, että 
alueelle johtava pääkulkureitti valaistaan, kun se liittyy valaistuun reitti-
verkostoon. Sisääntuloalue valaistaan niin, että aitauksen ulkopuolelle 
kiinnitetyt säännöt ovat luettavissa ja portin kiinnimeno voidaan tarkis-
taa. Aitauksen sisäpuolella sijaitsevat siivousvälineteline ja jätesäiliö on 
myös voitava löytää helposti ja ilmoitustaulua on voitava lukea. Valai-
sinten ja varusteiden keskinäinen sijainti ja valaisinten suuntaaminen 
järjestetään tarkoituksenmukaisesti. Normaalikokoisten (noin 1500  – 
3000 m²) aitauksen yleisvalaistuksen tavoitteena on, että aitaukseen 
tulija pystyy havaitsemaan, onko alueella ennestään käyttäjiä. Koirien 
liikkumista täytyy pystyä seuraamaan kohtuullisesti. Laajoja aitauksia 
(esimerkiksi Rajasaari, Pitkäkoski, Uutela) ei välttämättä valaista kaut-
taaltaan, vaan osa alueesta saattaa jäädä katveeseen varsinkin, jos 
siellä on paljon puustoa.

Väliaikaisten koira-aitausten valaisemisesta todetaan, että kaavoitta-
mattomilla alueilla tai tonttimailla sijaitsevia väliaikaisia koira-aitauksia 
ei välttämättä valaista lainkaan, etenkään jos aitaus on etäällä sähkö-
linjoista ja valaistuksen järjestäminen tulee kalliiksi.

Helsingissä on noin 90 koira-aitausta. Niiden kunto selvitettiin koirapal-
velulinjauksen laatimisen yhteydessä vuosina 2015 - 2016. Selvityk-
sessä havaittiin joitain varusteisiin ja valaistukseen liittyviä puutteita ja 
niitä on saatettu kuntoon. Kunnostustoimia jatketaan käytettävissä ole-
vien määrärahojen puitteissa. Ongelmallisinta on valaisinten lisääminen 
aitauksen sisäosiin yleisvalaistuksen parantamiseksi. Parin valaisinpyl-
vään ja valaisimen lisääminen koira-aitaukseen maksaa 10 000 - 
20 000 euroa. Lisäksi valaisimet tulee päästä huoltamaan nostolava-
autolla, mikä edellyttää kuorma-autolle mitoitettuja ajoyhteyksiä ja ajo-
portteja aitauksiin. Aitausten yleisvalaistusta parannetaan vuosittain 
muutamissa kohteissa. Uudet koira-aitaukset rakennetaan aina tavoit-
teiden mukaisiksi.

Kaupunki kehittää koira-aitausten valaistuksen ohjausta häiriövalon vä-
hentämiseksi ja energiankulutuksen pienentämiseksi. Uuden valaistus-
tekniikan myötä aitauksen valaistus voidaan osittain tai kokonaan 
sammuttaa tai tuntuvasti himmentää, kun aitauksessa ei ole käyttäjiä. 
Valaistus voimistuu täyteen voimakkuuteen liiketunnistimien tai paino-
kytkinten avulla. 

Kaupunkiympäristön toimialalla on riittävä tieto koira-aitausten tilasta ja 
toiminnan ohjeistus on kunnossa. Kaupunkiympäristön toimiala paran-
taa loppujenkin puutteellisesti valaistujen koira-aitausten valaistukset 
linjauksen mukaiseksi ja ajoittaa toimenpiteet tuleville vuosille määrä-
rahojen mahdollistamissa puitteissa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2020 127 (140)
Kaupunginhallitus

Asia/22
24.08.2020

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

Kaupunkiympäristön toimiala korjaa myös aloitteessa mainittujen koira-
aitausten puutteellisen valaistuksen.

Helsingin kaupungin koirapalvelulinjaus ja linjausta täydentävät ohjeet:

https://www.hel.fi/static/hkr/tuote_palvelulinjaukset/koirapalvelulinjaus/
Helsingin_kaupungin_koirapalvelulinjaus_tiivistelma.pdf

  

https://www.hel.fi/static/hkr/tuote_palvelulinjaukset/koirapalvelulinjaus/k
oirapalvelulinjauksen_palvelukuvaus_ja_ohjeet.pdf

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Juhani Sandström, valaistuspäällikkö: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi

https://www.hel.fi/static/hkr/tuote_palvelulinjaukset/koirapalvelulinjaus/Helsingin_kaupungin_koirapalvelulinjaus_tiivistelma.pdf
https://www.hel.fi/static/hkr/tuote_palvelulinjaukset/koirapalvelulinjaus/Helsingin_kaupungin_koirapalvelulinjaus_tiivistelma.pdf
https://www.hel.fi/static/hkr/tuote_palvelulinjaukset/koirapalvelulinjaus/koirapalvelulinjauksen_palvelukuvaus_ja_ohjeet.pdf
https://www.hel.fi/static/hkr/tuote_palvelulinjaukset/koirapalvelulinjaus/koirapalvelulinjauksen_palvelukuvaus_ja_ohjeet.pdf
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§ 474
Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän alus-
tavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021–2023 sekä 
jätehuollon ja vesihuollon investointiohjelmasta vuosille 2021–2030

HEL 2020-007909 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 15.6.2020
2 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 

2021 - 2023
3 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, vesihuollon investointiohjelma 2021-

2030
4 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, jätehuollon investointiohjelma 2021-

2030
5 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, talousmalli 2021 - 2030
6 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, pöytäkirjan ote12.6.2020 § 63

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdo-
tuksesta 2021–2023 ja jätehuollon ja vesihuollon investointiohjelmasta 
2021–2030 seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin investointiohjelman ja infrahankkeiden investointi-
tason mahdollisilla muutoksilla on vaikutuksia HSY:n kaupunkilähtöis-
ten investointien määrään ja vuosijakoon. Kaupunkiympäristön toimia-
lalla on käynnistymässä yhteistyössä HSY:n kanssa Helsingin vesihuol-
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lon kehittämissuunnitelma 2021–2030. Hanke tuottaa aiesuunnitelman 
vesihuollon kaupunkilähtöisille investoinneille. Östersundomin alueen 
vesihuollon järjestäminen ohjelmakaudella on yksi tärkeimmistä kau-
pungin hankekokonaisuuksista. 

HSY:n tulee ottaa huomioon jäsenkuntien taloudenpidon ja suunnitte-
lun tasapainotustarpeet omassa taloudenpidossaan ja suunnittelus-
saan ja tehtävä toimenpiteet taloutensa tasapainottamiseksi. Strategis-
ten tavoitteiden seurantaa tulee tehostaa ja vaadittavat korjaustoimet 
tulee toteuttaa riittävän ajoissa. Pääkaupunkiseudun yhteisten tavoit-
teiden toteutumisesta, kokonaisinvestoinneista ja merkittävien hankkei-
den toteutumisesta on raportoitava jäsenkunnille vuosittain PKS-
raportoinnin yhteydessä. 

Tavoitteiden osalta tuottavuuden nousun tulee olla vuosittain vähintään 
1,5 %. Tuottavuusmäärittelyn ja -laskennan tulee olla läpinäkyvää ja 
tavoitetta on tarvittaessa tarkennettava koronavaikutusten johdosta. 
Vesihuollon osalta tavoitteena tulee olla tariffien reaallisten hinnankoro-
tusten välttäminen. Investointien kokonaistaso tulee mitoittaa rahoituk-
sellisesti kestävälle tasolle. Vuosien 2021 ja 2022 talousarviovalmiste-
lussa tulee ottaa huomioon peruspääomalle maksettava 0,5 %:n kor-
vaus. Vuosien 2023 ja 2024 osalta tulee ottaa huomioon 1 %:n korvaus 
ja vuodesta 2025 alkaen 1,5 %:n korvaus. Toimenpiteitä tulee tehostaa 
vesijohtoverkon hävikin pienentämiseksi. Jätteiden sivuvirtojen hyödyn-
tämistä tulee kehittää yhteistyössä palveluja tuottavien yritysten kans-
sa. 

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

HSY pyytää lausuntoa HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitel-
maehdotuksesta vuosille 2021–2023 sekä jätehuollon ja vesihuollon in-
vestointiohjelmasta 2021–2030. Lausuntoa on pyydetty 31.8.2020 
mennessä. 

HSY:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2021–2023

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden 
loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio. Sa-
massa yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi 
tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Taloussuunnitelman en-
simmäinen vuosi on talousarviovuosi. HSY:n perussopimuksen mu-
kaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on pyydettävä jäsenkuntien lau-
sunnot ennen sen hyväksymistä.
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Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toimin-
nalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se on laadittava siten, että edelly-
tykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi turvataan.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021–2023 tavoiteasetanta ja budjetoin-
ti perustuvat HSY:n yhtymäkokouksen strategiaan 2025. 

Helsingin kuntaosuus HSY:n perussopimuksen mukaisesti on ehdotuk-
sessa vuodelle 2021 2,143 milj. euroa, vuodelle 2022 2,294 milj. euroa 
ja vuodelle 2023 2,364 milj. euroa.

HSY:n vesihuollon investointiohjelma 2021–2030

HSY:n vesihuollon investointiohjelma sisältää vesihuollon suunnitellut 
investoinnit vuosille 2021–2030. Investointiohjelma on kahden vuoden 
välein laadittava suunnitelma. Edellinen investointiohjelma laadittiin 
vuosille 2019–2028. 

Investointiohjelman 2021–2030 on laadinnan pohjana ovat olleet 
HSY:n jäsenkuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat 2017–2026, 
vuonna 2018 hyväksytty vesihuollon investointistrategia, HSY:n strate-
gia 2025 sekä syksyllä 2017 laaditut investointien tarveselvitykset. 

Investointien tarveselvityksiin on tehty joitakin tarkistuksia vuoden 2019 
aikana. Erityisesti on tarkasteltu verkostosaneerausten tarpeita aikavä-
lillä karttuneen tiedon perusteella. Ennusteina tarveselvityksiin tehtyihin 
tarkistuksiin on käytetty samoja ennusteita (esimerkiksi vedenkulutuk-
sen kehittymisestä HSY:n alueen eri osissa) kuin vuonna 2017 laadi-
tuissa tarveselvityksissä. Siten investointitarpeet perustuvat pääosin 
vuonna 2017 tunnistettuihin tarpeisiin.

Kaupunkilähtöiset investoinnit ovat hankkeita, jotka toteutuvat kaupun-
kien kehittymisen aikataulussa. Kaupunkilähtöisissä investoinneissa on 
vain yksi osakokonaisuus: Toiminta-alueen laajentuminen ja kaavoitus.

Toiminta-alueen laajentumisen ja kaavoituksen suunnitellut investoinnit 
ohjelmakaudelle 2021-2030 ovat 416 milj. euroa. Kustannusten nousu 
johtuu pääosin raitiotiehankkeiden edellyttämien johtosiirtojen määrän 
kasvamisesta.

Kaavoituksen mukaisen laajentumisen kustannukset ohjelmakaudella 
ovat yhteensä 315,3 milj. euroa ja vuositasolla noin 30 milj. euroa. 
Merkittävimpiä ohjelmakaudelle suunniteltuja hankkeita ovat Helsingis-
sä Malmin lentokenttä, Kalasatama, Pasila, Koivusaari ja Hernesaari.

Haja-asutusalueille laajentumisen kustannukset ohjelmakaudella ovat 
yhteensä 19 milj. euroa. Helsingissä tavoitteena on Leppäniementien 
vesihuollon toteuttaminen ohjelmakaudella.
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Johtosiirtojen kustannukset ohjelmakaudella ovat yhteensä 81,4 milj. 
euroa. Investointiohjelmakaudella toteutetaan useita raitiotiehankkeita, 
minkä seurauksena johtosiirtojen määrä kasvaa. Merkittävimpiä ohjel-
makaudelle suunniteltuja johtosiirtoinvestointeja ovat Raide-Jokerin, 
Kruunusiltojen, Kalasataman raitiotien, Länsi-Helsingin raitiotien raken-
tamisesta aiheutuvat johtosiirrot.  

Viemäröinnin uudisinvestointien kustannukset ohjelmakaudella ovat yh-
teensä 142,1 milj. euroa. Merkittävimmät viemäröintijärjestelmän oh-
jelmakaudelle suunnitellut uudisinvestoinnit Helsingissä ovat tunneli 
Esplanadilta Munkkisaaren tunneliin (1,5 km) ja Esplanadin sekaviemä-
röinnin eriyttämisen aloittaminen.

HSY:n jätehuollon investointiohjelma 2021–2030

Jätehuollon investointiohjelman 2021–2030 laadintaa ovat ohjanneet 
HSY:n strategia 2025 ja jätehuollon investointistrategia 2025 sekä vuo-
den 2019 lopussa ja 2020 alussa tehty jätehuollon investointien tarpei-
den kartoitus.

Jätehuollon investointistrategia hyväksyttiin HSY:n hallituksessa 
13.4.2018. Investointistrategia perustuu samaan aikaan valmistelussa 
olleeseen HSY:n strategiaan 2025, joka hyväksyttiin yhtymäkokouk-
sessa 16.11.2018.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien hyväksymät kuntayhtymien omistajaoh-
jauksen tavoitteet

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat käsitelleet kokouksissaan 
28.5.2020 ja 10.6.2020 kuntayhtymien omistajaohjauksen tavoitteita 
seuraavasti: 

Yhteiset tavoitteet:

1. Jäsenkuntien talouden tasapainotustarpeiden huomioon ottaminen 
kuntayhtymän taloudenpidossa ja -suunnittelussa niin, että kuntayhty-
mät tekevät myös omat toimenpiteensä talouden tasapainottamiseksi. 

2. Strategisten tavoitteiden seurantaa tehostettava ja vaadittavat kor-
jaustoimet toteutettava riittävän ajoissa. 

3. PKS-yhteisten tavoitteiden toteutumisesta, kokonaisinvestoinneista 
sekä merkittävien hankkeiden toteutumisesta raportoitava jäsenkunnille 
vuosittain PKS-raportoinnin yhteydessä. 

HSY:n tavoitteet:
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1.Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi, läpinäkyvä tuottavuus-
määrittely ja- laskenta, tavoitetta tarkennetaan tarvittaessa koronavai-
kutusten johdosta myöhemmin erikseen. 

2.Vesihuollon osalta tavoitteena tulee olla tariffien reaalisten hinnanko-
rotusten välttäminen 

Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituksellisesti kestävälle ta-
solle. 

3. Kuntayhtymän vuosin 2021 ja 2022 talousarvion valmistelussa ote-
taan huomioon peruspääomalle maksettava 0,5 %:n korvaus. Vuosien 
2023 ja 2024 osalta valmistelussa otetaan huomioon 1 %:n korvaus ja 
vuodesta 2025 alkaen 1,5 %:n korvaus. 

4. Tehostetaan toimenpiteitä vesijohtoverkoston hävikin pienentämi-
seksi. 

5. Kehitetään jätteiden sivuvirtojen hyödyntämistä pääkaupunkiseudulla 
yhteistyössä palveluja tuottavien yritysten kanssa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 15.6.2020
2 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 

2021 - 2023
3 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, vesihuollon investointiohjelma 2021-

2030
4 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, jätehuollon investointiohjelma 2021-

2030
5 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, talousmalli 2021 - 2030
6 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, pöytäkirjan ote12.6.2020 § 63

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 475
Lausunto Niemikotisäätiö sr:n sääntömuutoksesta

HEL 2020-008460 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus totesi lausuntonaan, että Helsingin kaupunki puoltaa 
Niemikotisäätiö sr:n sääntöjen muuttamista liitteen 3 mukaisesti.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 25.6.2020
2 Pöytäkirjanote 3.6.2020
3 Uudet säännöt, 26.3.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Niemikotisäätiö Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Niemikotisäätiö sr pyytää Helsingin kaupungin suostumusta säätiön 
sääntöjen muuttamiseen. Säätiön kirje ja hallituksen vuosikokouksen 
pöytäkirjanote ovat liitteinä 1 ja 2.    

Kaupunkikonserniin kuuluvan Niemikotisäätiön toiminnan tarkoituksena 
on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielen-
terveystyötä helsinkiläisille mielenterveysasiakkaille. Asumispalvelujen 
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lisäksi säätiö tuottaa toiminnallista kuntoutusta työ- ja päiväkeskuksissa 
ja erillisessä valmennusyksikössä.   

Säätiö on kaupunginkanslian oikeuspalvelujen johdolla valmistellut sää-
tiön sääntöjen päivittämisen vastaamaan Helsingin kaupungin malli-
sääntöjä (uudet säännöt liitteenä 3 ja voimassa olevat säännöt oheis-
materiaalina).  

Sääntöihin on tehty useita teknisiä ja pykälien esitysjärjestykseen liitty-
viä muutoksia. Säätiön toimintamuotoihin on täsmennetty "kuntoutu-
syksiköiden ylläpitäminen psyykkisistä häiriöistä ja päihdeongelmista 
kärsiville henkilöille" ja lisätty kansainvälinen yhteistyö. Uutta ovat mää-
räykset konserniohjauksesta ja tietojensaantioikeudesta. Myös säätiön 
sääntöjen muuttamista ja purkamista koskevat määräykset on päivitet-
ty.        

Kaupungin mallisääntöjä vastaava sääntömuutos on perusteltu ja tar-
koituksenmukainen. 

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen 
sekä talous- ja suunnitteluosaston konserniohjauksen kanssa.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 25.6.2020
2 Pöytäkirjanote 3.6.2020
3 Uudet säännöt, 26.3.2020

Oheismateriaali

1 Voimassa olevat säännöt, 5.1.2011

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Niemikotisäätiö Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 3
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Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 476
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 34

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 17.8.2020
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 18.8.2020
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 20.8.2020
pelastuslautakunta 18.8.2020
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 18.8.2020
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 20.8.2020
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 21.8.2020
  
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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2020 138 (140)
Kaupunginhallitus

24.08.2020

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

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 
463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 473, 474, 475 ja 476 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 471 ja 472 §: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.
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Ozan Yanar Marcus Rantala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 02.09.2020.


