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Kokousaika 05.10.2020 16:00 - 17:56

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
poistui 16:20, saapui 16:55, poissa: 
626 - 637 §

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

Honkasalo, Veronika (etänä)
Koulumies, Terhi (etänä)
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika (etänä)
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
Rydman, Wille (etänä)
Sazonov, Daniel
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vesikansa, Sanna (etänä) apulaispormestari
Diarra, Fatim (etänä) varajäsen
Kivelä, Mai (etänä) varajäsen
Särelä, Mikko (etänä) varajäsen

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
Enroos, Asta (etänä) vs. henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
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Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
Rimpilä, Katja (etänä) kaupunginsihteeri

asiantuntija
saapui 16:24, poistui 16:37, läsnä: 
osa 627 §:ää

Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
620 - 625 §, 639 - 641 §

Tomi Sevander kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja
626 - 638 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
620 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
621 - 622 §, 624 - 635 §, 637 - 641 
§

Juha Summanen hallintojohtaja
623 §, 636 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
620 - 641 §
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§ Asia

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

621 Asia/2 V 21.10.2020, Hallintosäännön muuttaminen, työllisyyden edistämisen 
kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitaminen ja virka-
suhteeseen ottaminen ilman julkista hakumenettelyä

622 Asia/3 V 21.10.2020, Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhetenin peruspa-
rannuksen hankesuunnitelma

623 Asia/4 V 21.10.2020, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä ym-
päristö- ja lupajaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

624 Asia/5 V 21.10.2020, Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite Kontulan asukkai-
den kokoontumistilojen parantamisen selvittämisestä

625 Asia/6 V 21.10.2020, Nuorten aloitteet 1.1.−30.6.2020

626 Asia/7 Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n yhteistoimintasopimuksen 
muuttaminen sekä yhtiön A-osakkeen ostaminen

627 Asia/8 Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen

628 Asia/9 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi koskien kasvavien 
alueiden palveluiden suunnittelun ja toteutuksen oikea-aikaisuutta

629 Asia/10 Valtuutettu Jenni Pajusen toivomusponsi koulujen ja päiväkotien ruo-
kahävikin yhdenmukaisesta seurannasta

630 Asia/11 Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi ruokatarvikelaskelmien 
tarkentamisesta ja jätteiden lajittelun tehostamisesta koulu- ja päiväko-
tiruokailussa

631 Asia/12 Sijoitus Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon liittyen Tanssin talo -hankkeeseen

632 Asia/13 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 12.8.2020 § 172 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

633 Asia/14 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 4.6.2020 § 80 koskien 
yksinyrittäjien toimintatukea

634 Asia/15 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 28.5.2020 § 65 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

635 Asia/16 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 29.4.2020 § 25 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea
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636 Asia/17 Tasa-arvotoimikunnan jäsenen valinta

637 Asia/18 Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi osuuskuntamuotoisen asumi-
sen edistämisestä

638 Asia/19 Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi selvittää mahdollisuuksia vahvis-
taa talousarvioprosessin läpinäkyvyyttä ja demokraattisuutta myös 
pienempien poliittisten ryhmien näkökulmasta

639 Asia/20 Valtuutettu Mikko Särelän toivomusponsi erityisen tuen tarpeessa ole-
vien lasten asemasta ja erillisrahoituksen vaikuttavuudesta

640 Asia/21 Valtuutettujen Nuutti Hyttinen, Otto Meri ja Tuomas Rantanen toivo-
musponnet hitas-järjestelmästä

641 Asia/22 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 620
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Mika 
Raatikaisen ja Reetta Vanhasen sekä varatarkastajiksi Pia Pakarisen ja 
Mai Kivelän.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita varatarkastajaksi Anna Vuorjoen sijasta Mai Kivelän. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Mika 
Raatikaisen ja Reetta Vanhasen sekä varatarkastajiksi Pia Pakarisen ja 
Anna Vuorjoen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 621
V 21.10.2020, Hallintosäännön muuttaminen, työllisyyden edistämi-
sen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitaminen ja 
virkasuhteeseen ottaminen ilman julkista hakumenettelyä

HEL 2020-010580 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 8.10.2020 aamukoulu-
kokoukseen.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta 8.10.2020 aamukoulukokoukseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi
Johannes Hirvelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 82535

johannes.hirvela(a)hel.fi
Matti Heiskanen, Johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 040 4875144

matti.heiskanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö (5.10.2020)
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö (5.10.2020) muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoita-
minen
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Työ- ja elinkeinoministeriö valitsi 5.12.2019 Helsingin kaupungin kokei-
lualueeksi 1.1.2021−30.6.2023 kestävään työllisyyden edistämisen 
kuntakokeiluun. Kaupunginhallitus päätti Helsingin osallistumisesta eril-
lislainsäädännöllä valmisteltavaan kokeiluun 3.2.2020, § 88. Kokeilussa 
kaupunki tulee vastaamaan julkisen työvoimaviranomaisen roolissa 
työ- ja elinkeinotoimiston palveluiden sekä muiden työllisyyttä edistä-
vien palveluiden tarjoamisesta kokeilun kohderyhmään kuuluville 
asiakkaille. 

Kaupungin vastuulle ovat siirtymässä ne työttömät työnhakijat, jotka ei-
vät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen. Lisäksi 
kokeilun piirissä tulevat olemaan kaikki alle 30-vuotiaat sekä kaikki vie-
raskieliset työttömät ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat 
työnhakijat.

Työllisyyden kuntakokeilussa Helsingin kaupunki hoitaa Uudenmaan 
työ- ja elinkeinotoimiston sijasta omien asiakaskohderyhmiensä osalta 
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetut 
henkilöasiakkaan palveluohjaus-, neuvonta- ja palvelutehtävät. Lisäksi 
kaupunki saa oikeuden tehdä päätöksiä asiakkaidensa työllistymisestä 
palkkatuettuun työhön tai starttirahalla valtion työllisyysmäärärahoista. 
Kaupunki antaa myös työttömyysturvalaissa tarkoitetun työttömyyse-
tuuden maksajia sitovan työvoimapoliittisen lausunnon koskien edelly-
tyksiä tukea työttömän työnhakijan omaehtoista opiskelua työttömyyse-
tuudella. 

Lisäksi kaupunki voi työvoimaviranomaisen roolissa ottaa vastaan yri-
tysten ja työnantajien työpaikkailmoituksia sekä ehdottaa työnantajille 
sopivia työnhakijoita kokeilualueen asiakkaista. Näiden kokeilulaissa 
tarkoitettujen tehtävien hoitamista varten kaupungilla on käyttöoikeus 
työ- ja elinkeinotoimistojen asiakastietojärjestelmiin. Helsingin kaupun-
gin kokeilulain mukaisia tehtäviä hoitavilla viranhaltijoilla on myös nä-
kymä työ- ja elinkeinotoimistojen asiakastietojärjestelmän avoimiin työ-
paikkoihin ja kaikkiin työnantajatietoihin.  

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen työllisyyden 
edistämisen kuntakokeilusta (HE 87/2020 vp) 4.6.2020. Täydennysesi-
tys (HE 114/2020 vp) annettiin 27.8.2020. Asia on käsittelyssä työelä-
mä- ja tasa-arvovaliokunnassa, jossa on käynnissä asiantuntijakuule-
miset. Ehdotettu laki tulisi voimaan jo 1.1.2021. Kokeilulain mukaisten 
tehtävien hoitamiseen 1.1.2021 alkaen on siksi varauduttava hallinto-
säännön muuttamisella, vaikka lakia ei ole vielä hyväksytty.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain nojalla kaupun-
gille siirtyvien tehtävien vuoksi kaupunginhallituksen toimivaltaan ehdo-
tetaan lisättäväksi päättäminen työllisyyden edistämisen kuntakokeilus-
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ta annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta, kokeilualueen kun-
nan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelevästä viranomai-
sesta sekä kaupungin puhevallan käyttämisestä kokeilualueen kunnan 
päätöksiä koskevissa muutoksenhaku- ja laillisuusvalvonta-asioissa. 
Kokeilukokonaisuuden erillisyydestä johtuen siihen liittyvä toimivalta on 
perusteltua osoittaa kokonaisuudessaan kaupunginhallitukselle, jolloin 
kaupunginhallitus voi siirtää toimivallan kaupungin organisaatiossa tar-
koituksenmukaisille tahoille. 

Sääntötyöryhmä on käsitellyt muutosehdotuksen 21.9.2020 ja toden-
nut, ettei sillä ole ehdotukseen sääntöteknisiä huomioita. Sääntötyö-
ryhmä totesi lisäksi, että kokeilulain mukaiset tehtävät tulee mainita 
kaupunginhallituksen päätöksessä, jolla toimivaltaa siirretään.

Virkasuhteeseen ottaminen ilman julkista hakumenettelyä

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan 
virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei jäl-
jempänä toisin säädetä. Saman pykälän 3 momentin mukaan virkasuh-
teeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on si-
jaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, 
taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen 
toiseen virkasuhteeseen, 22 §:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen 
osa-aikaiselle viranhaltijalle, 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa sää-
detty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnanta-
jan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai 
sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka 
muu näihin rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste. 

Voimassa olevan hallintosäännön 23 luvun 2 §:n mukaan henkilö voi-
daan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, 
johon Helsingin kaupunki on hänet kouluttanut tai johon vaadittavaa pä-
tevöitymiskoulutusta kaupunki on tukenut. 

Hallintosääntöä muutettaisiin niin, että siihen lisätään nykyisten perus-
teiden lisäksi viran määräaikainen täyttö, viran uudelleen täyttäminen 
kohdassa tarkemmin määriteltävin perustein sekä palvelussuhdetta 
koskevat uudelleenjärjestelyt. Selkeyden vuoksi ehdotettava muotoilu 
sisältäisi lisäksi nimenomaisen viittauksen kunnallisesta viranhaltijasta 
annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädettyihin perusteisiin.  

Palvelussuhteen uudelleenjärjestelyjä koskeva kohta liittyy henkilöstön 
palvelussuhteen jatkuvuuden turvaamiseen esimerkiksi toiminnan uu-
delleenjärjestelytilanteissa, kuten laajoissa organisaatiouudistuksissa. 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetusta laista ja työsopimuslaista johtu-
vien työnantajavastuiden toteuttamisen ja henkilöstön palvelussuhteen 
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jatkuvuuden takaamisen johdosta voi olla perusteltua täyttää virka il-
man julkista hakumenettelyä. 

Sääntötyöryhmä on käsitellyt muutosehdotuksen 21.9.2020. Sääntötyö-
ryhmä piti olennaisena varmistaa kaupunkitasoisella soveltamisohjeella 
huomion kiinnittämisen julkisen hakumenettelyn pääsääntöön ja siihen, 
että ehdotettuja perusteita ei saa soveltaa laajentavasti. 

Hallintosäännön muutos työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mu-
kaisten tehtävien hoitamisesta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin kaupunginhallituksen toimi-
valtaan lisättäisiin uusi 5 kohta: 

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai 
viranhaltija päättää,

5  työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten teh-
tävien hoitamisesta, kokeilualueen kunnan päätöksestä tehdyn oikaisu-
vaatimuksen käsittelevästä viranomaisesta sekä kaupungin puhevallan 
käyttämisestä kokeilualueen kunnan päätöksiä koskevissa muutoksen-
haku- ja laillisuusvalvonta-asioissa.

Hallintosäännön muutos virkasuhteeseen ottamisesta ilman julkista hakumenettelyä

Hallintosäännön 23 luvun 2 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti: 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetyn 
lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen 
virkasuhteeseen,

1  jossa on kyseessä viran määräaikainen täyttö

2  jossa on kyseessä viran uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin ha-
keneiden, asianomaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävien joukosta vir-
kaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen 
aloittamispäivää tai ilmoitettua, ettei ota virkaa vastaan tai siitä syystä, 
että virkasuhde puretaan koeaikana taikka siitä syystä, että virkaan ot-
tamista koskeva päätös on lainvoimaisella päätöksellä kumottu ja asia 
palautettu uudelleen käsiteltäväksi

3  johon Helsingin kaupunki on hänet kouluttanut tai johon vaadittavaa 
pätevöitymiskoulutusta kaupunki on tukenut

4  johon henkilö on tarkoituksenmukaista ottaa hänen palvelussuhdet-
taan koskevien uudelleenjärjestelyjen vuoksi.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi
Johannes Hirvelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 82535

johannes.hirvela(a)hel.fi
Matti Heiskanen, Johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 040 4875144

matti.heiskanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö (5.10.2020)
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö (5.10.2020) muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 622
V 21.10.2020, Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhetenin peruspa-
rannuksen hankesuunnitelma

HEL 2020-006442 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhete-
nin perusparannuksen 1.6.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen laajuus on noin 4 329 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 14 955 000 euroa huhtikuun 
2020 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Cygnaeus enheten perusparannus  1.6.2020
2 Cygnaeus enheten hankesuunnitelman liitteet 1-6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhetenin toimipisteen rakennukseen 
suunnitellaan laajaa teknistä ja toiminnallista perusparannusta. Nykyi-
nen rakennus on teknisen perusparannuksen tarpeessa eikä se toimin-
nallisesti vastaa uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Perusparan-
nuksen tavoitteena on turvallinen, toimiva ja terveellinen oppimisympä-
ristö, joka tukee uuden opetussuunnitelman mukaista koulutoimintaa.

Perusparannuksen ja laajennuksen rakentamiskustannukset ovat yh-
teensä 14 955 000 euroa. Rakentamisen on tarkoitus alkaa elokuussa 
2022 ja valmistua toukokuussa 2024. 
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Esittelijän perustelut

Cygnaeus enhetenin rakennus

Grundskolan Norsen on ruotsinkielinen yhtenäiskoulu luokille 1–9. Kou-
lu toimii kolmessa eri toimipisteessä. Cygnaeus enhetenin toimipisteen 
rakennuksessa osoitteessa Ratakatu 8 järjestetään perusopetusta 230 
lapselle (luokat 1–4)  ja lisäksi varhaiskasvatusta 50 esikoululaiselle.

Rakennus on kaupunginarkkitehti Karl Hård af Segerstadin suunnitte-
lema myöhäisjugendtyylinen koulurakennus, joka on valmistunut vuon-
na 1910. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisussa 
”Opintiellä, helsinkiläisiä koulurakennuksia 1880–1980” rakennus on si-
joitettu korkeimpaan arvoluokkaan 1+. Rakennuksessa on vuosien var-
rella tehty lukuisia korjaustoimenpiteitä, mutta ei kattavaa perusparan-
nusta. Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-1, raken-
nustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Piharaken-
nus on suojeltu merkinnällä sr-2. Tontin kaakkoisreunan aita ja itäpuo-
len tammi on merkitty säilytettäviksi. 

Tarve

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluverkkotarkastelun perus-
teella rakennus on tarpeellinen alueen palveluverkon osana. Oppilas-
määrä ei kasva nykyisestä peruskorjauksen myötä. 

Tehtyjen kuntotutkimusten perusteella rakennus on laajan perusparan-
nuksen tarpeessa. Talotekninen varustus on käyttöikänsä päässä. 
Puutteellinen ilmanvaihto ja paikalliset kosteusvauriot rakenteissa ai-
heuttavat sisäilmariskin. Rakennuksesta puuttuvat pääosin salaojat ja 
maanvastaisten seinien vedeneristys. Julkisivujen rappauspinnoite on 
käyttöikänsä päässä. Rakennuksen esteettömyyttä, paloturvallisuutta ja 
pihan toiminnallisuutta tulee parantaa. 

Lisäksi uuden opetussuunnitelman mukainen opetustoiminta edellyttää 
tilojen päivittämistä. Nykyisellä oppilasmäärällä tilat (esimerkiksi wc-tilat 
ja ruokahuollon tilat) eivät vastaa tämän päivän vaatimuksia. 

Perusparannuksen hankesuunnitelma

Hankkeen tavoitteena on terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö, 
joka tukee uuden opetussuunnitelman mukaista koulutoimintaa siten, 
kuin se suojellussa koulurakennuksessa on mahdollista. Hankkeessa 
uusitaan kaikki talotekniset asennukset, parannetaan energiatehok-
kuutta sekä korjataan vaurioituneet julkisivut, ikkunat ja vesikatto. 
Hankkeen yhteydessä korjataan kosteusvaurioituneita rakenteita ja ra-
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kennetaan uusi salaojitus- ja hulevesijärjestelmä sekä kunnostetaan 
koulun piha.

Hankkeessa tehostetaan hallinto- ja oppilashuollon tiloja. Niihin järjes-
tetään esteetön käynti. Ruokailutilojen sijainti muutetaan keskeisem-
mäksi ja toteutetaan ajanmukaiset keittiötilat. Aine- ja yleisopetustilojen 
järjestelyjä, kiintokalustusta ja varustusta ajanmukaistetaan ja tilojen 
monikäyttöisyyttä kehitetään. Opetustilojen ja käytävien akustiikkaa pa-
rannetaan. Rakennuksen esteettömyyttä ja paloturvallisuutta paranne-
taan. Vanhoja koristemaalauksia entisöidään ja osa vanhoista kiintoka-
lusteista säilytetään ja kunnostetaan. 

Kohteeseen rakennetaan uusi ilmanvaihtojärjestelmä. Rakennuksessa 
uusitaan kokonaisuudessaan lämpö-, vesi- ja viemärijärjestelmät. Ra-
kennuksen sähköjärjestelmät kuten automaatio-, valaistus-, lukitus-, 
turva-, kulunvalvonta-, AV- ja tietotekniset järjestelmät uusitaan tämän 
päivän vaatimusten mukaisiksi. 

Energiatehokkuutta parannetaan muun muassa rakenteiden lisäeris-
tyksellä (ylä- ja alapohjat), ikkunoiden kunnostuksella ja niiden lämmö-
neristävyyden parantamisella, ilmanvaihtojärjestelmän uusimisella ja 
ilmanvaihdon tarpeenmukaisella ohjauksella sekä LED-valaistuksella. 

Hankkeen laajuus ja aikataulu

Perusparannus käsittää koko rakennuksen ja pihan. Rakennuksen laa-
juus on 4 195 brm², 2 542 htm², 2 019 hym². Uuden ilmanvaihtokone-
huoneen rakentaminen (koneet sijoitetaan koteloituna ullakkotilaan) 
sekä rakennusten laserkeilattu tarkistusmittaus lisää rakennuksen brut-
toalaa noin 1 176 m². Piha-alueen laajuus on noin 1 724 m². 

Perusparannuksen on tarkoitus alkaa elokuussa 2022 ja valmistua tou-
kokuussa 2024.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 14  955 000 euroa huhtikuun 2020 kustannustasossa. 

Rakentamiskustannuksia korottavat seuraavat, kustannusarvioon sisäl-
tyvät tekijät:

********** 

Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosille 2020–2029 perusparannuksen suunnit-
telulle ja toteutukselle on varattu 9 000 000 euroa vuosille 2022–2023. 
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Hankkeen toteutuksen edellyttämä 14 955 000 euron rahoitustarve ote-
taan huomioon seuraavassa rakentamisohjelmaehdotuksessa.

Tilakustannus käyttäjälle

Perusparannuksen jälkeen sisäinen kuukausivuokra on arviolta noin 
123 160 euroa ja vuosivuokra noin 1 477 920 euroa. Kuukausivuokra 
on noin 48,45 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 44,41 eu-
roa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 4,04 euroa/htm². Neliövuokran perus-
teena on 2 542 htm². Tuottovaade on kolme prosenttia ja poistoaika 30 
vuotta. Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustan-
nusten mukaan ja ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan 
ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Pääomavuokran osuus eli laskennallinen tilakustannus muodostuu pe-
rusparannuksen investointikustannuksesta, aiemmista investoinneista 
teknisen nykyarvon mukaan laskettuna, tontinvuokrasta sekä niistä 
väistökustannuksista, jotka kohdistuvat tälle hankkeelle.

Arvioidut osuudet ovat:

 perusparannuksen investointikustannuksen arvioitu laskennallinen 
osuus 26,47 euroa/htm²/kk 

 aiemmista investoinneista teknisen nykyarvon mukaan laskettu 
osuus 11,56 euroa/htm²/kk 

 tontinvuokra 1,14 euroa/htm²/kk 
 Eiranrannan väistökustannuksista hankkeelle kohdistuva osuus 

5,24 euroa/htm²/kk.

Rakennuksen nykyinen kuukausivuokra on noin 23 850 euroa ja vuosi-
vuokra noin 286 200 euroa. Kuukausivuokra on 11,47 euroa/htm², josta 
pääomavuokran osuus on 7,52 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 
3,95 euroa/htm². Vuokranmaksun perusteena ollut aiempiin tietoihin 
perustuva huoneistoala on 2 079 htm². Nykyinen vuokra on jäänyt jäl-
keen tekniseen nykyarvoon perustuvasta tilakustannuksesta, koska ai-
emmin tehdyille yhteensä noin 2,9 miljoonan euron teknisille korjauksil-
le ei, aiempien ohjeiden mukaisesti ole kohdistettu vuokravaikutusta. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa väistötiloista rakentami-
sen ajan yllä olevaa nykyisten tilojen vuokran suuruista vuokraa. Väis-
tötilojen kustannus sisältyy tulevaan pääomavuokraan. Vuokraan vai-
kuttava osuus väistötilakustannuksista 22 kuukauden ajalle on yhteen-
sä noin 2 932 097 euroa (alv. 0 %). Ne eivät sisälly hankesuunnitel-
massa esitettyihin rakentamiskustannuksiin. Väistötilojen tilakustan-
nukseen jyvitettävä osuus on 5,24 euroa/htm²/kk, eli 13 017 euroa kuu-
kaudessa ja 156 210 euroa vuodessa.
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Tilakustannusten kohdentamisperiaate pyritään määrittelemään uudel-
leen noudattaen kaupunginhallituksen 24.6.2019 § 485 hyväksymää 
kiinteistöpoliittista ohjelmaa (kohta 4.4) siten, että arvorakennusten kal-
liimmat tilakustannukset eivät kohdistuisi yksittäisiin rakennuksiin ny-
kyisellä tavalla.

Väistötilat

Koulun koko toiminta siirretään perusparannuksen toteutuksen ajaksi 
8/2022–5/2024 väistötiloihin Eiranrannan paviljonkiin, joka palvelee täl-
lä hetkellä Tehtaankadun ala-asteen väistötilana. Väistötilan hanke-
suunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2019 § 699. 
Eiranrannan paviljongin väistötilakäytöstä syntyvä kokonaiskustannus 
22 kuukauden ajalta on yhteensä noin 3 276 000 euroa (alv. 0 %). 

Hankkeen valmistelu ja toteutus

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydes-
sä on kuultu asiantuntijoina kaupunkiympäristön toimialan rakennus-
valvonnan, asemakaavoituksen, ympäristöpalvelun ja pelastuslaitoksen 
edustajia. Lisäksi on kuultu esteettömyysasiamiestä ja kaupunginmu-
seon edustajia sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun 
yhteistoimintahenkilöstöä. Koulun opettajat ovat osallistuneet pedago-
gisen suunnitelman laadintaan.

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset 
ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta 
vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpito-palvelut.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 15.9.2020 § 215 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että hankesuunnitel-
ma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. 
Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
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maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Cygnaeus enheten perusparannus  1.6.2020
2 Cygnaeus enheten hankesuunnitelman liitteet 1-6

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.09.2020 § 215

HEL 2020-006442 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
1.6.2020 päivätystä Grundskolan Norsen, Cygnaeus enheten peruspa-
rannuksen hankesuunnitelmasta (liite 1). 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Koulun laati-
massa pedagogisessa suunnitelmassa, toiminnallisissa tavoitteissa ja 
tilaohjelmassa esitettyjä pedagogisia tavoitteita tukeva tilojen toiminnal-
lisuus tulee varmistaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön ja op-
pijoiden näkemykset tilojen kehittämisestä. Myös tilojen ääneneristyk-
sen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen sekä valaistukseen tu-
lee kiinnittää huomiota. Toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia 
työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintaraken-
teet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää vuokrahintaa korkeana ja huo-
mauttaa, että korkea hinta johtuu pääosin teknisistä ja rakennussuoje-
lullisista korjauksista eikä toiminnallisista muutoksista. Nämä kustan-
nusvaikutukset tulisi tuoda esiin kustannuserittelyssä ja vuokran määrit-
telyssä. Lisäksi lautakunta toivoo, että tulevissa hankesuunnitelmissa 
hankkeiden kustannusrakenne esitetään nykyistä selkeämmin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 25.06.2020 
§ 91

HEL 2020-006442 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhetenin 
perusparannuksen 1.6.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymis-
tä siten, että hankkeen laajuus on noin 4 329 brm² ja rakentamiskus-
tannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 14 955 000 euroa 
huhtikuun 2020 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutus-
lautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. 

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja 
yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua 
odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Arja Törmä, projektinjohtaja, puhelin: 310 20458



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2020 14 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/3
05.10.2020

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

arja.torma(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31871

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

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 623
V 21.10.2020, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä 
ympäristö- ja lupajaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

HEL 2020-010445 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Sameli Sivoselle eron kaupunkiympäristölautakunnan va-
rajäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston varapuheenjohtajan ja jä-
senen luottamustoimista

 valitsee _______ varajäseneksi (Amanda Pasasen henkilökohtai-
nen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan ja

 valitsee _______ jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunkiympä-
ristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon vuoden 2021 touko-
kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 17.9.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Sameli Sivosen (Vihr.) 5.6.2019 § 189 vara-
jäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan sekä jäseneksi ja varapu-
heenjohtajaksi ympäristö- ja lupajaostoon vuoden 2021 toukokuun lo-
pussa päättyväksi toimikaudeksi. Sameli Sivonen pyytää 17.9.2020 
eroa kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä ympäristö- ja 
lupajaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista työtehtä-
viin liittyvistä syistä johtuen.

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

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

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 17.9.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
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Taloushallintopalveluliikelaitos
Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 591

HEL 2020-010445 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

28.09.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 624
V 21.10.2020, Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite Kontulan asuk-
kaiden kokoontumistilojen parantamisen selvittämisestä

HEL 2020-001933 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: kaupungin-
valtuusto katsoo asian loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus kehottaa parantamaan esimerkiksi Kontulan nuorten 
toimintakeskus Luupin esteettömyyttä, jotta tilat palvelevat monipuoli-
sesti alueen asukkaita.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotukseen: 

"Kaupunginhallitus kehottaa parantamaan esimerkiksi Kontulan nuorten 
toimintakeskus Luupin esteettömyyttä, jotta tilat palvelevat monipuoli-
sesti alueen asukkaita."

Kannattaja: Mai Kivelä

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
Anu Markkola, Vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite
2 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Paavo Arhinmäen 

aloitteesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: kaupungin-
valtuusto katsoo asian loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Paavo Arhinmäki ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupungin on huolehdittava siitä, että Kontulan ostos-
keskuksessa tai sen läheisyydessä on yhdistysten toimintaa, erityisesti 
vanhempien kontulalaisten tarpeita, palveleva tila. Kontulan ostoskes-
kuksen yhteydessä tai läheisyydessä on kirjasto, nuorisotalo sekä so-
siaaliasema Symppis ja kokoustila Wanha Posti. Aloitteen allekirjoitta-
jien mukaan mikään näistä ei ole täysin sovelias erityisesti sellaiseen 
yhdistys- ja harrastustoimintaan, jossa pitäisi olla esteettömät mahdolli-
suudet. 

Kaupungin tilojen tarjoaminen asukaskäyttöön

Helsingin kaupunki vahvistaa kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikutta-
mismahdollisuuksia kaupunkistrategian ja osallisuus- ja vuorovaiku-
tusmallin mukaisesti. Osallisuus- ja vuorovaikutusmalliin sisältyy tilojen 
tarjoaminen yhteisölliseen ja asukkaiden omaehtoiseen toimintaan 
avaamalla kaupungin tilojen käyttöä. Julkisia ja yksityisiä tiloja tarjoa-
malla avoimeen yhteisölliseen toimintaan tuetaan alueellisesti tasapuo-
lisia osallistumismahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä. Helsinki edistää ak-
tiivisesti julkisten alueiden tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja kansalaistoi-
mintaan sekä vajaakäytössä olevien muiden kuin kaupungin omistuk-
sessa olevien tilojen käyttöä.

Kaupunginhallitus päätti kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteista 
20.8.2018 § 505. Asukaskäytön periaatteilla helpotetaan kaupungin ti-
lojen käyttöä asukkaiden kulttuuri- ja kansalaistoimintaan. Periaatteiden 
pääsääntö on, että tilat ovat varsinaisen käyttöajan ulkopuolella kansa-
laisyhteiskunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden käytettävissä. Li-
säksi kaupunginhallitus kehotti kaupunkiympäristön toimialaa ottamaan 
huomioon asukaskäytön mahdollistamisen soveltuvin osin kaikissa uu-
disrakennus- ja peruskorjaushankkeissa sekä muita toimialoja huoleh-
timaan hallinnoimiensa asukaskäyttöön soveltuvien tilojen lisäämisestä 
sähköiseen varausjärjestelmään. 

Kaupunginhallituksen 24.6.2019 § 485 hyväksymässä Helsingin kau-
pungin kiinteistöpoliittisessa ohjelmassa todetaan, että Helsinki on vas-
tuullinen kiinteistönomistaja, mihin kuuluu myös se, että kaupunki pitää 
huolta tilojen esteettömyydestä. Tilojen on oltava kaikkien kaupunkilais-
ten käytettävissä. Tilamuutosten yhteydessä huomioidaan asukaskäy-
tön erityistarpeet. Tavoitteena on, että kaupungin tiloja on helppoa ja 
turvallista käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan. Kaupun-
gin tilojen asukaskäyttöä edistetään muuttamalla tilojen lukituksia, ku-
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lunvalvontaa ja taloteknisten järjestelmien kuten ilmanvaihdon ja valais-
tuksen ohjausta palvelemaan tilojen omavalvontaista käyttöä. Tällöin ei 
tarvita iltavahtimestareita, ja tilojen käytöstä aiheutuu vähemmän kus-
tannuksia. Tilaturvallisuusohjeessa linjataan tilojen avaamisen suunnit-
telua. Omavalvontaisen käytön edellytyksiä kasvatetaan erillisellä mää-
rärahalla.

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.6.2020 § 400 Helsingin kaupungin toimi-
tilastrategian linjauksineen noudatettavaksi sekä toimeenpanon osa-
alueet toteutettavaksi. Toimitilastrategian linjauksiin sisältyy linjaus sii-
tä, että kaupungin tilaomaisuuden arvoja ovat muun muassa terveelli-
syys, turvallisuus ja esteettömyys sekä kaupunkirakenteen ja kaupun-
kikuvan tukeminen.

Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma edellyttää, että kaikki 
julkiset kohteet rakennetaan ja kunnostetaan esteettömiksi. Esteettö-
män ympäristön vaatimukset perustuvat maankäyttö- ja rakennuslain 
(MRL 2000) ja asetuksen (MRA 2000) yleisissä tavoitteissa mainittuun 
sosiaalisesti kestävän kehityksen ajatukseen ja liikkumisen tasa-
arvoon, jolla tarkoitetaan kaikille väestöryhmille iästä, sukupuolesta, lii-
kuntakyvystä, taloudellisesta asemasta, asuinpaikasta yms. riippuma-
tonta mahdollisuutta liikkua ja turvattua peruspalvelujen saavutettavuut-
ta. Helsingin kaupungin palveluiden esteettömyystiedot löytyvät tilakoh-
taisesti Palvelukartta-verkkopalvelusta.

Kontulan alueella asukkaiden käytettävissä olevat tilat ja alueen kehittämistyö

Kontulan alueella on useita kaupungin toimialojen käytössä olevia tilo-
ja, joita voidaan käyttää asukastoimintaan. Tiloja ovat muun muassa 
lähiöasema, seniorikeskus, päivätoimintatila Symppis, nuorten toimin-
takeskus Luuppi, palvelukeskus, kirjasto, uimahalli, asukaspuisto, per-
hetalo Naapuri, liikuntapuisto sekä Keinutien ja Kontulan ala-asteet. 

Sosiaali- ja terveystoimiala ylläpitää Kontulassa seniorikeskusta, mata-
lan kynnyksen päihdepalvelujen päivätoimintatila Symppistä ja asukas-
tila lähiöasemaa. Kontulan seniorikeskuksen ja sen yhteydessä olevien 
palvelu- ja päivätoimintakeskuksen tilat ovat esteettömät, ja tiloissa on 
huomioitu liikuntaesteisten ja aistivammaisten tarpeet. Seniorikeskuk-
sen yhteydessä on esteettömiä autopaikkoja. Tasainen ja valaistu kul-
kureitti sisäänkäynnille on valmistettu liikkumista ohjaavasta pintamate-
riaaliasta. Pyörätuolilla liikkuminen sisä- ja ulkotiloissa on huomioitu au-
tomaattiovilla sekä varaamalla riittävästi vapaata tilaa liikkumiseen. Se-
niorikeskuksessa on esteettömäksi merkittyjä wc-tiloja ja kiinteä induk-
tiosilmukka useissa tiloissa.

Kontulan päivätoimintatila Symppis sijaitsee katutasossa. Lisäksi sa-
massa toimipisteessä toimii Kontupiste, joka tarjoaa neuvontaa ja 
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opastusta tietotekniikka-asioissa. Kontulan lähiöaseman toisessa ker-
roksessa sijaitseviin tiloihin on pääsy hissillä. Sekä Symppiksen että 
lähiöaseman ovien ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle 
esimerkiksi pyörätuolin kanssa. Kulkureitit sisäänkäynneille ovat tasai-
set, riittävän leveät ja valaistut. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä olevien tilojen uudis- ja 
perusparannushankkeiden yhteydessä toteutetaan esteettömiä tiloja, 
joista osa on kaupungin strategian mukaisesti kaikkien asukkaiden va-
rattavissa. Asukaskäyttöisten tilojen yhteyteen toteutetaan myös erilli-
set varastotilat asukaskäyttöön. 

Kontulan ala-asteen perusparannus on suunniteltu toteutettavan vuosi-
na 2023–2026. Tässä yhteydessä rakennukseen toteutetaan asukas-
käyttöön sopivat esteettömät tilat, mikä lisää kokoontumistilojen mää-
rää alueella. Perusparannuksen suunnitteluun osallistetaan koulun 
henkilökuntaa ja lapsia sekä selvitetään alueellisen asukaskäytön laa-
juus ja erityispiirteet. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa lausun-
nossaan, että Kontulan ala-asteen peruskorjaus ei auta kuitenkaan tä-
mänhetkiseen tilatarpeeseen, joten ratkaisua pitäisi etsiä tässä vai-
heessa aloitteessa esitettyjen tilapäisten ratkaisuvaihtoehtojen kautta. 
Toteuttamalla esteettömiä ja helposti saavutettavia, asukaskäyttöön 
soveltuvia tiloja Kontulan ala-asteen perusparannuksen yhteydessä 
vahvistetaan alueen yhteisöllisyyttä sekä tuetaan alueen asukastoimin-
taa, yhdistysten toimintamahdollisuuksia ja elinikäistä oppimista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa lausunnossaan, että Kontulan 
toimintakeskus Luupin nuorisotiloja käytetään asukas- ja järjestötoimin-
taan. Toimipiste sijaitsee 2. kerroksessa portaiden päässä, mutta tilaan 
pääsee tarvittaessa myös hissillä. Tilat eivät kuitenkaan ole täysin es-
teettömät. Nuorisotiloja vuokrataan ensisijaisesti helsinkiläisille nuorten 
ryhmille ja nuorisojärjestöille, mutta käyttäjinä on myös muita järjestöjä. 
Järjestökäyttöön on vuokrattavissa kokoontumis- ja harrastetiloja. 

Kontulan kirjaston tilat sijaitsevat maantasossa ja tiloihin on esteetön 
pääsy. Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja valaistu. Asiointipis-
teessä on opasteet, ja sisätiloissa on käytetty liikkumista ohjaavaa pin-
tamateriaalia. Pyörätuolilla liikkuminen sisä- ja ulkotiloissa on huomioitu 
automaattiovilla sekä varaamalla riittävästi vapaata tilaa liikkumiseen. 
Kirjastossa on esteettömäksi merkitty wc-tila. Kirjastossa ei tällä hetkel-
lä ole säännölliseen järjestökäyttöön vuokrattavissa olevaa kokoontu-
mistilaa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa järjestökäyttöön soveltu-
vien tilojen kehittämistä. Lautakunta pitää tärkeänä, että alueen vahvat 
osallisuusverkostot ja laajemmin asukkaat otetaan tiiviisti mukaan tilo-
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jen, palvelujen ja toiminnan suunnitteluun. Toimintamalleihin voidaan 
ottaa mallia esimerkiksi Maunulatalon suunnittelusta ja toiminnasta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo lausunnossaan, että kaupungin 
on syytä turvata esteettömät tilat asukastoiminnalle Kontulan ostoskes-
kuksen ympäristössä. Lisäksi se toteaa, että kaupungin uusissa tila-
hankkeissa ja peruskorjauksissa otetaan tilojen asukaskäytön tarpeet 
huomioon tilojen monitoimikäyttöisyyden, sähköisen lukituksen ja tur-
vallisuuden suunnittelussa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja kaupunkiympäristölautakunta viit-
taavat lausunnoissaan Kontulan ostoskeskuksen alueen kehittämiseen 
liittyvään ideakilpailuun 24.2.–22.5.2020, jonka toteuttivat liikekiinteistö-
jä Kontulan ostoskeskuksen alueella omistavat yhtiöt. Kontulan liike- ja 
palvelukeskustan aluetta halutaan kehittää toiminnallisesti sekoittaen 
kaupallisia ja julkisia palveluita, toimitiloja ja asumista, puisto-, virkistys- 
ja liikuntapalveluita sekä erityisesti vahvistaa alueen identiteettiä ja 
kaupunkikulttuuria. Kaupunki oli mukana järjestämässä kilpailua omis-
tamiensa kiinteistöyhtiöiden kautta, asiantuntijana palkintolautakunnas-
sa, maanomistajana sekä lähtötietojen antajana. Kilpailua varten koot-
tiin alueen asukkaita ja muita paikallisasiantuntijoita sparraustyöpajaan, 
joka toi esiin erilaisia näkökulmia tulevaisuuden palveluista ja niiden 
tarvitsemista tiloista. Kilpailun tavoitteisiin sisältyi keskusta-alueen yh-
teisöllisyyden vahvistaminen. Kilpailijoilta pyydettiin ideoita ostoskes-
kuksen vetovoiman lisäämiseksi. Ideat saattoivat liittyä esimerkiksi kult-
tuuriin, vapaa-aikaan, yhteisöllisyyteen ja asukastoimintaan.

Arkkitehtuurikilpailun voitti arkkitehtitoimisto Opuksen ehdotus Vaellus. 
Ehdotuksessa todetaan, että tärkeänä suunnittelun lähtökohtana on 
Kontulan ostoskeskuksen alueen nykyisen monikulttuurisuuden, yhtei-
söllisyyden ja yrittäjyyden säilyttäminen sekä viihtyvyyden ja turvalli-
suuden parantaminen koko alueella, myös rakentamisvaiheiden aikana 
ja niiden välillä. Niin asukkaille, asiakkaille kuin kävijöillekin avoimia jul-
kisia tiloja on luotu kehittämään yhteisöllistä toimintaa ja kulttuurien vä-
listä vuorovaikutusta. Samanaikaisesti on pyritty tunnistamaan ja mah-
dollistamaan erilaisia tapoja ja tarpeita siten, että alueen monikulttuuri-
nen luonne voidaan säilyttää ja tuoda entistä paremmin näkyväksi kau-
punkitilassa.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, että kilpailun tar-
koituksena oli lisäksi selvittää alueen kaavoituspotentiaali sekä käyn-
nistää kaavamuutos, jolla pyritään luomaan puitteet myös asukastoi-
minnalle sekä vanhempien kontulalaisten tarpeita palveleville tiloille. 
Ostoskeskuksen rakennusten tekninen kunto edellyttää peruskorjausta 
tai korvaavaa uudisrakentamista. Kilpailulla pyrittiin selvittämään eri 
vaihtoehtoja kokonaisratkaisuksi. Yksityiskohtaiset tilaohjelmat laadi-
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taan suunnittelun edetessä rakennussuunnitteluun, jolloin myös säily-
tystilojen tarve ratkaistaan. Tällöin huolehditaan myös, että tilat ovat es-
teettömiä ja sopivat monenlaiseen toimintaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa lausunnossaan, että ostos-
keskuksen arkkitehtuurikilpailun yhteydessä esteettömyyttä ja toimin-
nallisuutta parantavat toimenpiteet tulevat huomioitavaksi myös kirjas-
to- ja nuorisotilojen osalta. Koska suunnittelukilpailun tulosten toteutuk-
seen voi mennä pitkäkin aika, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, 
että nykyisten tilojen esteettömyyttä ja käytettävyyttä on syytä harkita 
parannettaviksi.

Asukastoiminnan ja asukastilojen tukeminen asukasosallisuuden avustuksilla

Helsingin kaupunki tukee asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-
avustuksilla kolmea Kontulan läheisyydessä toimivaa yleishyödyllistä, 
alueellista asukasosallisuutta edistävää toimijaa. Kaupunginhallitus 
myönsi 16.12.2019 § 873 vuodelle 2020 KontuKeskus ry:lle 30 000 eu-
roa Vetoa ja Voimaa Mellunkylä -hankkeen koordinointiin liittyviin palk-
kakustannuksiin. Lisäksi Kurkimäen korttelitalolla asukastoimintaa jär-
jestävälle Toimintakeskus Semja ry:lle myönnettiin 42 700 euroa tilan 
vuokra-, ylläpito- ja palkkakustannuksiin ja asukastalo Mylläriä ylläpitä-
välle Myllypuro-Seura ry:lle 72 200 euroa vuokra- ja ylläpitokustannuk-
siin. Asukasosallisuuden avustusten määräraha vuonna 2020 oli yh-
teensä 796 000 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimiala toteaa lausunnossaan, että jos paikallisyh-
distykset vastaavat asukastilan ylläpitämisestä omalla rahoituksellaan 
tai Helsingin kaupungin järjestöavustusten turvin, on edellytykset yllä-
pidon vastuille ja kustannuksille selvitettävä ja turvattava.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus toteaa, että Kontulan os-
toskeskuksen läheisyydessä on useita kaupungin ja muiden tahojen yl-
läpitämiä esteettömiä tiloja, joita alueen asukkaat ja yhdistykset voivat 
käyttää asukastoimintaan ja kokoontumisiin. Lisäksi valmisteilla olevat 
perusparannukset mahdollistavat sen, että lähivuosina asukkaat voivat 
hyödyntää tiloja entistä laajemmin. Kaupungin ylläpitämistä asukasta-
loista vastaavana toimialana sosiaali- ja terveystoimiala katsoo lausun-
nossaan, ettei toimialan tule perustaa Kontulaan uusia asukastiloja ny-
kyisten lisäksi. 

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan sekä sosiaali- ja 
terveystoimialan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.
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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 
kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vii-
meistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupungin-
hallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
Anu Markkola, Vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite
2 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Paavo Arhinmäen 

aloitteesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 595

HEL 2020-001933 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

28.09.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jan Va-
paavuoren ehdotuksesta.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 22.09.2020 § 544

HEL 2020-001933 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunki tarjoaa tiloja asu-
kastoiminnan käyttöön kaupungin hallinnoimista tiloista kuten kouluista, 
päiväkodeista, nuorisotaloista ja kirjastoista sekä sosiaali- ja terveys-
toimialan lähiöasemista ja asukastaloista. Kaupungilla on VARAAMO-
järjestelmä, jonka avulla voi varata tiloja eri puolilta kaupunkia. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala vuokraa koulujen tiloja Timmi-
järjestelmän kautta. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala kehittää yhteis-
työssä muiden toimialojen kanssa uutta yhteistä tilojen varausjärjestel-
mää.

Kaupungin uusissa tilahankkeissa ja peruskorjauksissa otetaan tilojen 
asukaskäytön tarpeet huomioon tilojen monitoimikäyttöisyyden, sähköi-
sen lukituksen ja turvallisuuden suunnittelussa.

Keväällä 2020 toteutettiin Kontulan keskustan ideakilpailu, jossa Kontu-
lan liike- ja palvelukeskustan aluetta halutaan kehittää toiminnallisesti 
sekoittaen kaupallisia ja julkisia palveluita, toimitiloja ja asumista, puis-
to-, virkistys- ja liikuntapalveluita sekä erityisesti vahvistaa alueen iden-
titeettiä ja kaupunkikulttuuria.

Kilpailijoilta pyydettiin myös ideoita ostoskeskuksen vetovoiman lisää-
miseksi. Ideat voivat liittyä esimerkiksi kulttuuriin, vapaa-aikaan, yhtei-
söllisyyteen ja asukastoimintaan. Ideat ovat optioita ostoskeskuksen 
kehittämisessä eikä niille määritellä laajuustavoitteita, mutta synergiat 
muihin toimintoihin ovat toivottavia. Alue suunnitellaan esteettömyyden 
periaatteita noudattaen ja huomioiden vanhenevan väestön tarpeet.

Tarkoituksena oli selvittää myös alueen kaavoituspotentiaali sekä 
käynnistää kaavamuutos, jolla pyritään luomaan puitteet myös asukas-
toiminnalle sekä vanhempien kontulalaisten tarpeita palvelevaa tilaa. 
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Ostoskeskuksen rakennusten tekninen kunto edellyttää peruskorjausta 
tai korvaavaa uudisrakentamista. Kilpailulla pyrittiin selvittämään eri 
vaihtoehtoja kokonaisratkaisuksi. Yksityiskohtaiset tilaohjelmat laadi-
taan suunnittelun edetessä rakennussuunnitteluun, jolloin myös säily-
tystilojen tarve ratkaistaan. Tällöin huolehditaan myös, että tilat ovat es-
teettömiä ja sopivat monenlaiseen toimintaan.

Tilallisina laajuustavoitteina kilpailuohjelmassa on annettu liiketiloille n. 
25 000 – 30 000 k-m2, asunnoille n. 70 000 k-m2 sekä kaupungin pal-
velutiloille n. 7 000 k-m2.

Kilpailualueella sijaitsevat Ostostie 4:n Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimia-
lan kirjasto ja nuorisotila sekä Keinulaudankuja 4:ssä Sosiaali- ja ter-
veystoimialan tilat Kontulan lähiöasema, Kontulan Symppis, Wanha-
posti ja Kontupiste. Lisäksi ostoskeskuksen alueella toimivat uimahalli 
ja kaupungin väestönsuojassa Kontulan skeittihalli.

Asukasjärjestöt ovat myös vuokranneet tyhjänä olevia tiloja asukas-
käyttöön ja kattaneet tiloista ja toiminnasta aiheutuvia kustannuksia 
kaupunginkansliasta haettavilla asukastoiminnan avustuksilla, joita 
vuodelle 2020 jaettiin noin 800 000 euroa kaupunginhallituksen pää-
töksellä. 

Ostoskeskuksessa sijaitsevat kaupungin omistamat tilat ovat tällä het-
kellä vuokrattuina. Lähialueella osoitteessa Kontulankuja 5 on kotihoi-
dolta vapautunut 156 m2 suuruinen tila vuokrattavaksi Heka Oy:n omis-
tamasta rakennuksesta maantasokerroksesta. Kaupunkiympäristön 
toimialan vuokraneuvottelijat voivat myös avustaa välittämällä tieduste-
lut tyhjistä tiloista ostoskeskuksen omistajayhtiöille sekä etsimällä sopi-
vaa vuokrattavana tai myytävänä olevaa liiketilaa lähialueelta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että kaupungin on syytä turvata 
esteettömät tilat asukastoiminnalle Kontulan ostoskeskuksen ympäris-
tössä.

Käsittely

22.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lausunnon loppuun lisätään virke:
Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että kaupungin on syytä turvata 
esteettömät tilat asukastoiminnalle Kontulan ostoskeskuksen ympäris-
tössä.

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Mia Hag-
lundin vastaehdotuksen.

15.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Hannu Kurki, erityissuunnittelija: 310 36285

hannu.kurki(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.06.2020 § 151

HEL 2020-001933 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Paavo Ar-
hinmäen valtuustoaloitteesta Kontulan asukkaiden kokoontumistilojen 
parantamisesta:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä olevien tilojen uudis- ja 
perusparannushankkeiden yhteydessä toteutetaan esteettömiä tiloja, 
joista osa on kaupungin strategian mukaisesti kaikkien asukkaiden va-
rattavissa. Asukaskäyttöisten tilojen yhteyteen toteutetaan myös erilli-
set varastotilat asukaskäyttöön. 

Kontulan alueella on useita kaupungin toimialojen käytössä olevia tilo-
ja. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä olevista tiloista  
Kontulan ala-asteen perusparannus on suunniteltu toteutettavan vuosi-
na 2023-2026. Tässä yhteydessä rakennukseen toteutetaan asukas-
käyttöön sopivat esteettömät tilat, mikä lisää kokoontumistilojen määrä 
alueella. Perusparannuksen suunnitteluun osallistetaan koulun henkilö-
kuntaa ja lapsia sekä selvitetään alueellisen asukaskäytön laajuus ja 
erityispiirteet. Kontulan ala-asteen peruskorjaus ei auta kuitenkaan tä-
mänhetkiseen tilatarpeeseen, joten ratkaisua pitäisi etsiä tässä vai-
heessa aloitteessa esitettyjen tilapäisten ratkaisuvaihtoehtojen kautta.

Toteuttamalla esteettömiä ja helposti saavutettavia, asukaskäyttöön 
soveltuvia tiloja Kontulan ala-asteen perusparannuksen yhteydessä 
vahvistetaan alueen yhteisöllisyyttä sekä tuetaan alueen asukastoimin-
taa, yhdistysten toimintamahdollisuuksia ja elinikäistä oppimista

Käsittely

16.06.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään kohdan (3) loppuun:

"Kontulan ala-asteen peruskorjaus ei auta kuitenkaan tämänhetkiseen 
tilatarpeeseen, joten ratkaisua pitäisi etsiä tässä vaiheessa aloitteessa 
esitettyjen tilapäisten ratkaisuvaihtoehtojen kautta."

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vesa Korkkulan vastaehdo-
tuksen yksimielisesti, ilman äänestystä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.06.2020 § 98

HEL 2020-001933 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa järjestökäyttöön soveltu-
vien tilojen kehittämistä. Kontulan ostoskeskuksen rakennusten ja kau-
punkikuvan kehittämisestä on käynnissä kilpailu, minkä yhteydessä es-
teettömyyttä ja toiminnallisuutta parantavat toimenpiteet tulevat huo-
mioitavaksi myös kirjasto- ja nuorisotilojen osalta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on Kontulan ostoskeskuksen alueel-
la kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatiloja. Kontulan toimintakeskus Luupin 
nuorisotiloja käytetään myös asukas- ja järjestötoimintaan. Toimipiste 
sijaitsee 2. kerroksessa portaiden päässä, mutta tilaan pääsee tarvit-
taessa myös hissillä. Tilat eivät kuitenkaan ole täysin esteettömät. Nuo-
risotiloja vuokrataan ensisijaisesti helsinkiläisille nuorten ryhmille ja 
nuorisojärjestöille, mutta käyttäjinä on myös muita järjestöjä. Järjestö-
käyttöön on vuokrattavissa kokoontumis- ja harrastetiloja.

Kirjaston tilat sijaitsevat maantasossa ja tiloihin on esteetön pääsy. Kir-
jastossa ei tällä hetkellä kuitenkaan ole säännölliseen järjestökäyttöön 
vuokrattavissa olevaa kokoontumistilaa.
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Koska suunnittelukilpailun tulosten toteutukseen voi mennä pitkäkin ai-
ka, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että nykyisten tilojen es-
teettömyyttä ja käytettävyyttä on syytä harkita parannettaviksi.

Kaupunki on käynnistänyt Kontulan ostoskeskuksen alueen kehittämi-
seen liittyvän ideakilpailun keväällä 2020. Kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
miala näkee, että vapaa-ajan palveluilla ja osallisuudella on merkittävä 
vaikutus alueen vetovoimaan. Kontulan palvelujen ja tilojen merkittävä 
parantaminen on kaupunkistrategian mukaista, koska alue on nimetty 
esimerkiksi Mukana-ohjelmassa kohdealueeksi. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta pitää tärkeänä, että ostoskeskuksen uudistamisen yh-
teydessä luodaan uudenlaiset ja nykyistä paremmat toimitilat myös kir-
jasto-, nuoriso- ja kulttuuritiloille. Uudet tai korjattavat tilat tulee lähtö-
kohtaisesti suunnitella niin, että ne soveltuvat omatoimiseen asukas-
käyttöön.

Mellunkylän alueella on pitkäaikainen ja vahva verkostoyhteistyö kau-
pungin ja kansalaistoimijoiden välillä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
pitää tärkeänä, että alueen vahvat osallisuusverkostot ja laajemmin 
asukkaat otetaan tiiviisti mukaan tilojen, palvelujen ja toiminnan suun-
nitteluun. Toimintamalleihin voidaan ottaa mallia esimerkiksi Maunula-
talon suunnittelusta ja toiminnasta.

Käsittely

02.06.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään lausuntoon: ”Koska suunnittelukilpailun tu-
losten toteutukseen voi mennä pitkäkin aika, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta katsoo, että nykyisten tilojen esteettömyyttä ja käytettä-
vyyttä on syytä harkita parannettaviksi.”

Kannattaja: Jussi Chydenius

Lautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

19.05.2020 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 310 87967

elli.alho(a)hel.fi
Jukka Mattila, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 89072
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jukka.p.mattila(a)hel.fi
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§ 625
V 21.10.2020, Nuorten aloitteet 1.1.−30.6.2020

HEL 2020-000075 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 
1.1.−30.6.2020.

Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että nuorten aloitejärjestelmää 
kehitetään niin, että nuorille annettavaa ohjausta ja tukea aloitteiden 
tekemisessä tehostetaan kouluissa ja nuorisotyössä niin että aloitejär-
jestelmä on aidosti kaikkien nuorten käytettävissä. Lisäksi aloitteiden 
vastausaikaa lyhennetään.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotukseen: 

"Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että nuorten aloitejärjestelmää 
kehitetään niin, että nuorille annettavaa ohjausta ja tukea aloitteiden 
tekemisessä tehostetaan kouluissa ja nuorisotyössä niin että aloitejär-
jestelmä on aidosti kaikkien nuorten käytettävissä. Lisäksi aloitteiden 
vastausaikaa lyhennetään."

Kannattaja: Mai Kivelä

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Koonti nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista
2 Nuorisoneuvoston lausunto 14.9.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 
1.1.−30.6.2020.

Esittelijän perustelut

Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13−17-vuotiaiden teke-
miä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Aloitteet teh-
dään vaikuttamisjärjestelmä Ruudin verkkosivuilla olevalla sähköisellä 
lomakkeella (ruuti.net/aloitteet). Sekä aloitteet että niihin annetut por-
mestarin tai apulaispormestarin vastaukset julkaistaan ruu-
ti.munstadi.fi/aloitteet -sivulla.

Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää val-
tuuston tietoon kahdesti vuodessa tehdyt nuorten aloitteet, niiden joh-
dosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisoneuvoston asiasta antaman 
lausunnon. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydälle-
panoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita. 

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumis-
ta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kau-
pungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Kun val-
tuustossa käsitellään nuorten aloitteita, kolmella nuorisoneuvoston va-
litsemalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa hallinto-
säännön 29 luvun 7 §:n nojalla.

Tammi−kesäkuun 2020 aikana nuoret ovat tehneet yhteensä 29 aloitet-
ta, joista 25:een on vastattu. 11.6.2020 jälkeen saapuneet neljä aloitet-
ta ovat teknisen virheen vuoksi jääneet kirjaamatta ja ne tuodaan val-
tuustolle tiedoksi kun nuorten aloitteita seuraavan kerran käsitellään.

Aloitteet jakaantuvat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (10), kau-
punkiympäristön toimialan (7), kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (4), 
sosiaali- ja terveystoimialan (1) ja kaupunginkanslian (3) toimintaan. 
Aloitteiden otsikot ilmenevät liitteenä 1 olevan koonnin kansilehdeltä. 
Koonti sisältää sekä aloitteet että pormestarin tai apulaispormestarien 
vastaukset liitteineen. Aloitteen tekijän nimi, ikä ja yhteystiedot ovat 
nuorisopalvelujen tiedossa.

Nuorisoneuvosto on 14.9.2020 antamassaan lausunnossa kiinnittänyt 
huomiota siihen, että nuorten tekemien aloitteiden määrä on vähenty-
nyt yli puolella viime vuoden alkupuoleen verrattuna. Nuorisoneuvoston 
arvion mukaan syynä saattaa olla se, että toteutuskelpoisetkaan aloit-
teet eivät välttämättä johda konkreettisiin toimenpiteisiin eikä vastausta 
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saada riittävän nopeasti. Nuorisoneuvosto katsoo, että kaikkien helsin-
kiläisten nuorten monimuotoisen osallistumisen tukemiseksi on tärke-
ää, että myös muut kuin nuorisoneuvoston jäsenet ottavat aloitejärjes-
telmän käyttöön edistääkseen tärkeäksi näkemiään asioita. Lausunto 
on kokonaisuudessaan liitteenä 2.

Pitkä vastausaika on noussut nuorisoneuvoston lausunnoissa esiin ai-
emmillakin kerroilla. Vastausten ripeyteen on pyritty kiinnittämään 
huomiota ja osaan aloitteista on nyt saatu vastaus aiempaa nopeam-
min. Koronapandemian aiheuttama poikkeuksellinen kiire erityisesti 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla näkyy nyt käsittelyssä olevien 
aloitteiden vastausajoissa. 

Nuorten aloitejärjestelmää kehitetään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialal-
la loppuvuoden aikana. Tämä vastaa osaltaan nuorisoneuvoston huo-
leen siitä, että osa nuorista ei tiedä aloitejärjestelmän olemassaolosta 
tai suhtautuu varovaisesti sen tosiasiallisiin vaikuttamismahdollisuuk-
siin. Asiakashaastatteluja ja palvelumuotoilua nuorten näkökulmasta on 
jo tehty. Syksyn aikana keskitytään taustajärjestelmään ja käsittelypro-
sessiin ja pyritään löytämään verkkopalvelun avulla ratkaistavia kehi-
tyskohtia. Aloitejärjestelmä tulee osaksi vuoden vaihteessa julkaistavaa 
Nuorten Helsinkiä siten, että aloitteen tekeminen ja seuranta palvelus-
sa on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 alkupuolella.

Nuorten aloitejärjestelmästä on tehty kesän aikana esittelyvideo, jossa 
nuoret mm. kertovat miten helppoa aloitteen tekeminen on ja millaisia 
toimenpiteitä aloitteiden pohjalta on tehty. Video on kaksikielinen (suo-
mi ja ruotsi) ja tekstitetty molemmilla kielillä, joten se on saavutettava 
myös kuulovammaisille. Se voidaan tarvittaessa tekstittää myös eng-
lanniksi. Video julkaistaan Helsinki-kanavalla, josta sitä on helppo ja-
kaa. Videota tullaan syksyn aikana markkinoimaan nuorille sosiaalisen 
median kampanjalla. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Koonti nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista
2 Nuorisoneuvoston lausunto 14.9.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 598

HEL 2020-000075 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

28.09.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 626
Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n yhteistoimintasopimuksen 
muuttaminen sekä yhtiön A-osakkeen ostaminen

HEL 2020-010079 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti:

 hyväksyä liitteenä 1 olevan Helsingin kaupungin, YIT Suomi Oy:n 
ja Senaatti-kiinteistöjen välisen yhteistoimintasopimuksen muutos-
sopimuksen ehdolla, että Senaatti-kiinteistöt hyväksyy osaltaan ky-
seisen järjestelyn

 hyväksyä liitteenä 2 olevan Helsingin kaupungin ja YIT Suomi Oy:n 
välisen Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n ainoata äänivaltaista 
A-osaketta koskeva kauppakirjan ehdolla, että Senaatti-kiinteistöt 
hyväksyy osaltaan kyseisen järjestelyn

 myöntää Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:lle A-osakkeen kau-
pan jälkeen yhteensä enintään 2 600 000 euron vakuudettoman lai-
nan talousarvion kohdalta 9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yh-
teisöille, Khn käytettäväksi, jossa laina-aika on 15 vuotta, lainan 
korko kaupungin myöntämien primäärilainojen korkoehdon mukai-
nen ja jonka kohdalla muilta osin sovelletaan kaupunginhallituksen 
20.4.2015 § 402 tekemän päätöksen mukaisia velan yleisiä ehtoja

 kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa laatimaan 
tarvittavat laina-asiakirjat

 hyväksyä Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n hallituksen jäsen-
ten palkkioperusteeksi palkkioryhmän C

 osoittaa 24 500 euroa talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, 
Khn käytettäväksi, Muut kohteet kaupunginkanslian talous- ja suun-
nitteluosaston käytettäväksi Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n 
A-osakkeen ostamista varten
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 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan Keski-
Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n hallinnon ja päätösvallan luovutuk-
seen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet sekä oikeuttaa oikeuspalvelut 
tekemään tarvittaessa yhteistoimintasopimuksen muutossopimuk-
seen ja A-osakkeen kauppakirjaan tarpeellisia muutoksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteistoimintasopimuksen muutossopimusluonnos
2 Kauppakirjaluonnos
3 Kaupunginhallituksen päätös 04.04.2016 (308 §)
4 Kiinteistölautakunnan päätös 25.02.2016 (89 §)
5 Yhteistoimintasopimus 22.06.2016
6 Osakaslainasopimus 27.06.2017
7 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Keski-Pasilan jätteen putkike-
räys Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Senaatti-kiinteistöt Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

YIT Suomi Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Putkikeräysjärjestelmän kilpailutus ja toimittajan valinta
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Senaatti-kiinteistöjen, Helsingin kaupungin, Liikenneviraston (nykyisin 
Väylävirasto) ja YIT Rakennus Oy:n (nykyisin YIT Suomi Oy, jäljempä-
nä myös YIT) välillä 29.1.2014 allekirjoitettuun Keski-Pasilan keskuk-
sen toteutussopimukseen perustuen YIT on sitoutunut toteuttamaan 
jätteen putkikeräysjärjestelmän Keski-Pasilan keskukseen (jäljempänä 
myös Tripla).

YIT järjesti koko Keski-Pasilan osalta alueellisen jätteen putkikeräysjär-
jestelmän kilpailutuksen julkisen hankintamenettelyn kaltaisesti neuvot-
telumenettelyllä ja valitsi toimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisim-
man tarjouksen tehneen Marimatic Oy:n. Järjestelmä kilpailutettiin si-
ten, että järjestelmään sisältyi optio liittää Triplan pohjoispuoleinen Ra-
tapihakortteleiden alue ja Triplan eteläpuoleinen Tornialue osaksi jär-
jestelmää, jolloin järjestelmä palvelisi alueellisena jätteen putkikeräys-
järjestelmänä.

Jäteyhtiön perustaminen ja toiminnan periaatteet

YIT on perustanut Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n (Y-tunnus 
2719025-4, jäljempänä myös jäteyhtiö) omistamaan, toteuttamaan, hal-
linnoimaan ja ylläpitämään jätteen putkikeräysjärjestelmää sekä tuot-
tamaan omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluita osak-
keenomistajilleen. Jäteyhtiö on merkitty kaupparekisteriin 27.10.2015. 

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:ssä on yhtiöjärjestyksen mukaan 
yksi (1) äänioikeutettu A-osake ja äänivallattomia B-osakkeita. B-
osakkeita merkitään kunkin tontin osalta 1 kpl/k-m². YIT on merkinnyt 
jäteyhtiön perustajaosakkaana ainoan äänivaltaisen A-osakkeen ja 
käyttää jäteyhtiössä päätösvaltaa. Putkikeräysjärjestelmään liittyvät 
tonttien tai niiden määräosien omistajat merkitsevät kunkin tontin tai 
tontin määräosan luovutuksen jälkeen äänivallattomia B-osakkeita. 

Keski-Pasilan putkikeräysjärjestelmään liittyvien kiinteistöjen rakennu-
soikeuden määrä on arviolta yhteensä noin 590 000 k-m², noin 6 700 
asukasta ja noin 13 300 työpaikkaa.

Keski-Pasilan jäteyhtiö toimii hyvin pitkälle samoin periaattein ja sopi-
musmallein kuin Helsingin kaupungin omistuksessa olevat Jätkäsaa-
ren, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan ja Hernesaareen jäteyhtiöt. 

Kaupungin liittyminen Keski-Pasilan jätteen putkikeräysjärjestelmään

Kaupunginhallitus on 4.4.2016 § 308 päättänyt hyväksyä YIT:n, Se-
naatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin välisen yhteistoimintasopi-
muksen Keski-Pasilan uusille asuin- ja toimitila-alueille (Keski-Pasilan 
keskus eli Tripla, Ratapihakorttelit ja Tornialue) toteutettavasta alueelli-
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sesta jätteen putkikeräysjärjestelmästä sekä sen kustannusjakoa, ra-
hoitusta ja hallinnon luovutusta koskevat pääperiaatteet.

Päätöksessä kaupunginhallitus varautui tarvittaessa esittämään, että 
kaupunginvaltuusto hyväksyy jäteyhtiölle Ratapihakortteleiden ja Tor-
nialueen runkoverkon myöhempien osien toteuttamisen rahoittamiseen 
tarvittavan arviolta noin 1,3 miljoonan euron suuruisen kaupungin va-
kuuden.

Kiinteistölautakunta on 25.2.2016 § 89 päättänyt hyväksyä mainitun jä-
teyhtiön äänivallattomien B-osakkeiden merkintäperiaatteet ja sopi-
musmallit (suunnittelu- ja toteutussopimusmalli, merkintäsopimusmalli, 
osakassopimusmalli ja käyttösopimusmalli) päätöksessä mainituin eh-
doin. 

Päätökset ovat liitteenä 3 ja 4.

YIT, Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin kaupunki ovat edellä mainitun kau-
punginhallituksen päätöksen perusteella allekirjoittaneet 22.6.2016 liit-
teenä 5 olevan yhteistoimintasopimuksen.

Yhteistoimintasopimuksen mukainen hallinnon ja päätösvallan luovuttaminen

Yhteistoimintasopimuksen 9. kohdan mukaan YIT on merkinnyt Keski-
Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n perustajaosakkaana ainoan äänival-
taisen A-osakkeen ja käyttää jäteyhtiössä päätösvaltaa Triplan alueen 
viimeisen rakentamisvaiheen valmistumiseen saakka sekä vastaa sinä 
aikana yhtiön hallinnosta ja muista A-osakkeenomistajalle kuuluvista 
velvoitteista.

YIT:n luopuessa A-osakkeestaan Triplan valmistumisen jälkeen, sitou-
tuvat osapuolet toimimaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 YIT on velvollinen ensisijaisesti neuvottelemaan A-osakkeen luovu-
tuksesta kaupungin kanssa noudattaen yhteissopimuksessa mainit-
tuja periaatteita.

 YIT on velvollinen toissijaisesti luovuttamaan A-osakkeen Senaatin, 
kaupungin ja YIT:n yhteisesti määräämälle tai hyväksymälle taholle 
tällaisissa luovutuksissa noudatettavin kohtuullisin ja tavanomaisin 
ehdoin.

 A-osake luovutetaan lähtökohtaisesti merkintähintaa (2 500 euroa) 
vastaavasta hinnasta, elleivät osapuolet muuta sovi. 

 A-osakkeen luovutuksensaajan tulee tällöin sitoutua huolehtimaan 
yhteistoimintasopimuksen kohdassa 7. mainitussa aikataulussa ja 
tavalla siitä, että jäteyhtiö voi maksaa YIT:lle tuolloin vielä jäljellä 
olevan osakaslainan korkoineen.
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Yhteistoimintasopimuksen mukaan Keski-Pasilan alueellisen jätteen 
putkikeräysjärjestelmän tultua kokonaisuudessaan toteutetuksi jäteyh-
tiön hallinto ja päätösvalta on tarkoitus luovuttaa B-osakkeenomistajille. 
Jäteyhtiön hallinnon luovutuksen tarkan ajankohdan päättää jäteyhtiön 
hallitus.

Jäteyhtiön ja jätteen putkikeräysjärjestelmän rahoituksesta

Jätteen putkikeräysjärjestelmien keskeiset haasteet liittyvät vahvasti 
etupainotteisiin investointeihin sekä alueen rakentumiseen vaiheittain, 
mikä vaikeuttaa muun muassa jäteyhtiön rahoitustarpeen ennakointia 
ja pankkirahoituksen järjestämistä. 

Jäteyhtiön toiminnan alkuvaiheessa YIT sitoutui rahoittamaan jäteyh-
tiölle myönnettävällä osakaslainalla alueellisen jäteaseman koneiston, 
laitteet, putket ja muut vastaavat osat sekä Veturitien, Tornikujan ja 
Firdonkadun katualueille sijoitettavat runkoputket. YIT ja jäteyhtiön vä-
linen osakaslainasopimus on liitteenä 6. 

Yhteistoimintasopimuksen mukaan kaupungin tuli varautua tarvittaessa 
järjestämään jäteyhtiölle Ratapihakortteleiden ja Tornialueen runkover-
kon myöhempien osien toteuttamisen rahoittamiseen tarvittava arviolta 
noin 1,3 miljoonan euron suurunen vakuus. Tätä vakuutta ei alla selos-
tetun osakaslainan konvertoimisen johdosta tarvita.

Jäteyhtiö on edellä mainittua myöhempään runkoverkkoinvestointiin liit-
tyvän lainatarpeen lisäksi ilmaissut esittävänsä kaupungille hallinnon 
luovutuksen yhteydessä, että myös edellä mainittu jo toteutettuihin in-
vestointeihin liittyvä 1 348 150 euron suuruinen (lainan määrä 
3.9.2020) YIT:n myöntämä osakaslaina tulisi konvertoida kaupungin 
myöntämäksi lainaksi. Jäteyhtiön tarkoitus on tietyin edellytyksin lyhen-
tää osakaslainaa YIT:lle syyskuusta 2020 alkaen, joten osakaslainan 
kokonaismäärä voi alentua edellä mainitusta. YIT:n roolina oli yhteis-
toimintasopimuksen perusteella rahoittaa alkuvaiheessa jäteyhtiötä. Ti-
lanne muuttuu YIT:n luopuessa A-osakkeen omistuksesta. 

Myönnettävän lainan myötä yhtiön mahdollisesti saama taloudellinen 
etu jää kokonaisuudessaan valtiontukisääntöjen ulkopuolelle, koska ra-
hoitettavaa infrastruktuuria käytetään muuhun kuin taloudelliseen toi-
mintaan (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 203).

Yhtiön ainoa äänivaltainen osake tulee olemaan kaupungin omistuk-
sessa. Vaikka lainalle ei edellytetä vakuutta, kaupungin talouden tun-
nuslukujen perusteella arvioiden kaupungin talouden tai lakisääteisten 
tehtävien hoitamisen ei voida katsoa vaarantuvan yhtiölle myönnettä-
vän lainan vuoksi.
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Hallinnon luovutus

Hallinnon luovutukseen liittyvät asiakirjat on valmisteltu yhteistyössä 
YIT:n, Senaatin ja kaupungin välillä.

Hallinnon luovutuksessa on kaupungin kannalta kysymys yhteistoimin-
tasopimuksen muuttamisesta ja äänivaltaisen A-osakkeen ostamisesta 
YIT:ltä. Kauppaa varten osoitettava 24 500 euron määräraha kattaa 
osakkeen kauppahinnan 2 500 euroa sekä varainsiirtoveron kauppa-
hinnalle ja osakaslainan määrälle. Osakekaupan jälkeen yhtiö noudat-
taa Helsingin kaupungin konserniohjetta sekä johtamisen ja hallinnon 
keskeisiä periaatteita Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä. Yh-
tiön nykyinen yhtiöjärjestys on liitteenä 7.

Kaupunginhallitus on 12.3.2018 § 143 § päättänyt hyväksyä kaupungin 
tytäryhteisöjen ja -säätiöiden yleiset palkkioperusteet siten, että kau-
pungin tytäryhteisöt ja -säätiöt jaetaan neljään eri ryhmään perustuen 
kunkin yhteisön tai säätiön osalta hallitustyön vaativuuteen, jota arvioi-
daan toiminnan luonteen ja laajuuden, liikevaihdon ja taseen loppu-
summan, henkilöstön määrän sekä muihin asiaan liittyvien näkökohtien 
kuten yhteisön strategisen merkityksen perusteella. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti eri ryhmiin kuuluvien tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hal-
lituksille maksettavien palkkioiden perusteista. Ottaen huomioon jäteyh-
tiön toiminnan luonne ja laajuus, muut edellä mainitut näkökohdat sekä 
aiemmin muiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden osalta tehty jaottelu, on 
perusteltua, että jäteyhtiö kuuluu palkkioryhmään C.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan kaupunginhallitus 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai 
viranhaltija päättää, osakkeiden ja osuuksien hankkimisesta ja luovut-
tamisesta. Kyseessä olevan osakkeen kaupan osalta kaupunginhallitus 
ei ole siirtänyt toimivaltaansa, joten kaupunginhallitus on asiassa toimi-
valtainen.

Lopuksi

Kaupungin osalta valmisteluun ovat osallistuneet kaupunkiympäristön 
toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu sekä kaupun-
ginkanslian talous- ja suunnitteluosaston aluerakentaminen ja konser-
niohjaus sekä hallinto-osaston oikeuspalvelut. 

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut huolehtii A-osakkeen kaupan edel-
lyttämistä toimenpiteistä. Kaupunginhallituksen konsernijaostolle on 
valmisteltu esitys yhtiön hallituksen jäsenistä. Lisäksi tarkastuslauta-
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kunnan tulee nimetä yhtiön tilintarkastaja ehdolla, että yhtiön A-
osakkeen omistusoikeus siirtyy kaupungille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteistoimintasopimuksen muutossopimusluonnos
2 Kauppakirjaluonnos
3 Kaupunginhallituksen päätös 04.04.2016 (308 §)
4 Kiinteistölautakunnan päätös 25.02.2016 (89 §)
5 Yhteistoimintasopimus 22.06.2016
6 Osakaslainasopimus 27.06.2017
7 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Keski-Pasilan jätteen putkike-
räys Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Senaatti-kiinteistöt Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

YIT Suomi Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 22.09.2020 § 551

HEL 2020-010079 T 00 01 05

Esitys
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n hallinnon ja pää-
tösvallan luovutuksen osalta 

 hyväksyy liitteenä 1 olevan YIT Suomi Oy:n, Senaatti-kiinteistöjen ja 
Helsingin kaupungin välisen yhteistoimintasopimuksen muutosso-
pimusluonnoksen ehdolla, että Senaatti-kiinteistöt osaltaan hyväk-
syy kyseisen  järjestelyn

 hyväksyy liitteenä 2 olevan YIT Suomi Oy:n ja Helsingin kaupungin 
välisen jäteyhtiön ainoata äänivaltaista A-osaketta koskeva kauppa-
kirjaluonnoksen ehdolla, että Senaatti-kiinteistöt  osaltaan hyväksyy 
kyseisen järjestelyn

 myöntää jäteyhtiölle YIT Suomi Oy:n, Senaatti-kiinteistöjen ja Hel-
singin kaupungin 22.6.2016 allekirjoittamassa yhteistoimintasopi-
muksessa tarkoitetun rahoituksen myöntämällä jäteyhtiölle osake-
kaupan jälkeen nostettavaksi yhteensä enintään 2 600 000 euron 
vakuudettoman lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 33, Lainat 
kaupunkikonsernin yhteisöille, Khn käytettäväksi, jossa laina-aika 
on 15 vuotta, lainan korko kaupungin myöntämien primäärilainojen 
korkoehdon mukainen, ja jonka kohdalla muilta osin sovelletaan 
kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätöksen mukaisia velan 
yleisiä ehtoja

 kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa laatimaan 
tarvittavat laina-asiakirjat

 hyväksyy jäteyhtiön hallituksen jäsenten palkkioperusteeksi palkkio-
ryhmän C

 osoittaa 24 500 euroa talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, 
Khn käytettäväksi, Muut kohteet kaupunginkanslian talous- ja suun-
nitteluosaston käytettäväksi jäteyhtiön A-osakkeen ostamista varten 
ja

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan jäteyhtiön 
hallinnon ja päätösvallan luovutukseen liittyvät tarpeelliset toimenpi-
teet sekä oikeuttaa oikeuspalvelut tekemään tarvittaessa yhteistoi-
mintasopimuksen muutossopimusluonnokseen ja A-osakkeen 
kauppakirjaluonnokseen hallinnon luovutuksen ja siihen liittyvien 
kaupungin päätösten edellyttämiä tarpeellisia muutoksia.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2020 43 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/7
05.10.2020

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

Lisätiedot
Sami Haapanen, tonttipäällikkö, puhelin: 09 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi
Laura Kallinen, kaupunginasiamies, Kaupunginkanslia, puhelin: 09 310 22520

laura.kallinen(a)hel.fi
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Käsiteltävä tässä kokouksessa

§ 627
Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen

HEL 2020-009208 T 12 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä tartuntatautilain 58 §:n nojalla, että 
Helsingin kaupungin alueella sijaitsevien perusopetuslain mukaista pe-
rusopetusta antavien oppilaitosten tiloja voidaan käyttää perusopetuk-
sen antamiseen seuraavin edellytyksin.

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

Päätös on voimassa ajan 11.10.-10.11.2020 tai kunnes asiasta toisin 
päätetään.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Palautusehdotus:
Veronika Honkasalo: Esitän asian palauttamista valmisteluun siten, että 
kaupunginhallitukselle esitetään tarkemmat perustelut poikkeusjärjeste-
lyiden välttämättömyydestä nykyisen epidemiatilanteen valossa sekä 
selvitys, miten päätöksessä toteutuu lain vaatimus lähiopetuksen järjes-
tämisestä ensisijaisena opetuksen lähtökohtana.

Kannattaja: Mai Kivelä

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 12
Fatim Diarra, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, 
Tomi Sevander, Mikko Särelä, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Mai Kivelä
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Poissa: 1
Jan Vapaavuori

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 12 - 2 (1 poissa).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36256

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

timo.korhonen(a)hel.fi
Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36554

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

kustaa.piha(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM THL suositus - opetus ja varhaiskasvatus 4.8.2020

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetushallitus Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Sosiaali- ja terveysministeriö Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Yksityiset sopimuskoulut Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Yksityiset ja valtion peruskou-
lut

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Tässä päätöksessä määrätään oppilaitosten tilojen turvallisesta käytös-
tä perusopetukseen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
antaman suosituksen tarkoitus on tukea kouluja toteuttamaan koulun-
käynti koronaepidemian aikana siten, että se on turvallista lapsille ja 
henkilökunnalle. Suositusta noudattamalla voidaan hallita tartuntariskiä 
eli vähentää tartuntoja ja rajata mahdollisissa altistustilanteissa altistu-
neiden joukko mahdollisimman pieneksi. Toimintaa suunniteltaessa on 
tärkeää sovittaa yhteen lapsen etu ja oikeudet ja tartuntatautien torjun-
nan periaatteet. Helsingissä tilojen turvallinen käyttö tarkoittaa muun 
muassa, että oppilaat opiskelisivat etäyhteyksiä hyödyntävän ja lähio-
petuksen yhdistelmämallin mukaisesti, jossa osa luokista työskentelee 
kukin vuorollaan ja lyhytaikaisesti etäopetuksessa. Oppilaiden oikeus 
opetukseen turvataan myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden ai-
kana. Päätös koskee kaikkea Helsingissä annettavaa perusopetusta. 
Mahdollinen siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin tapahtuu 
opetuksen järjestäjän päätöksellä. Luokat 1-3 opiskelevat kuitenkin lä-
hiopetuksessa.

Kaupunginhallitus teki edelliset tätä asiaa koskevat päätökset 
10.8.2020 § 411 ja 31.8.2020 § 495. 

Poiketen aiemmista päätöksistä tästä päätöksestä on poistettu mainin-
nat varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta, sillä tosiasiallista mahdol-
lisuutta ja tarvetta etäyhteyksien hyödyntämisen ja läsnäolon yhdistel-
mämalliin ei toiminnan luonteen vuoksi ole.  Opetus- ja kulttuuriministe-
riön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 4.8.2020 antama suositus 
koskee silti myös varhaiskasvatusta ja esiopetusta ja niiden tilankäyt-
töä.

Säädösperusta

Tartuntatautilain (1227/2016) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on eh-
käistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteis-
kunnalle aiheutuvia haittoja. Tartuntatautilain 9 §:n mukaan kunnan 
velvollisuutena on järjestää alueellaan tartuntatautilaissa tarkoitettu tar-
tuntatautien vastustamistyö osana kansanterveystyötä siten kuin kan-
santerveyslaissa (66/1972), terveydenhuoltolaissa (1326/2010) ja tar-
tuntatautilaissa säädetään. Tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu 
tartuntatautilaissa tartuntatautien ehkäisy, varhaistoteaminen ja seuran-
ta, epidemian selvittämiseksi tai torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet 
sekä tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn tutkimus, 
hoito ja lääkinnällinen kuntoutus sekä hoitoon liittyvien infektioiden tor-
junta.
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Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaa-
raa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty 
tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotetta-
vissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää 
alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitos-
ten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä 
yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä 
on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaa-
ralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Perusopetuslain (682/1998) 29 § mukaan opetukseen osallistuvalla on 
oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Nyt tehtävällä päätöksellä tilo-
jen turvallisesta käytöstä turvataan lasten oikeutta turvalliseen opetu-
sympäristöön.

Perusopetuslain 20 a §:n 1 momentin mukaan, jos opetusta ei tartunta-
tautilain 58 §:n nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää 
turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestä-
mispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän pää-
töksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin enintään yhden kuukau-
den ajaksi kerrallaan, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätön-
tä. Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata myös poikkeuksellisten 
opetusjärjestelyiden aikana. Perusopetuslain muutos, jolla 20 a § lisät-
tiin lakiin, tuli voimaan 1.8.2020 ja se on voimassa määräaikaisesti 
vuoden 2020 loppuun. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa pai-
kallinen päätöksenteko, jolla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
järjestäminen voidaan hoitaa turvallisesti epidemian aikanakin.

Perusopetuslain 20 a §:n säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen 
(HE 86/2020 vp) mukaan aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset 
opetustilojen käyttämisestä 12.5.2020. Aluehallintovirastojen päätök-
sissä edellytetään, että huomioidaan tartuntatautilain 1 §:ssä säädetty 
tartuntatautilain tarkoitus ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä 
sekä noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta opetuksen järjestäjille koronaviru-
sepidemian aikana. Hallituksen esityksessä arvioidaan, että vastaavia 
päätöksiä saattaa olla välttämätön tarve tehdä myös syyslukukaudella 
2020 eli 1.8.-31.12. välisen ajanjakson aikana. Edelleen hallituksen esi-
tyksessä todetaan, että mikäli opetuksen järjestämisessä ei pystyttäisi 
noudattamaan tartuntatautiviranomaisen päätökseen sisältyvää ohjeis-
tusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai opetustilat suljettaisiin 
osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n nojalla, voitaisiin opetuk-
sessa siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin (HE 86/2020 vp, s. 
16-17). Muussa julkaistussa lainvalmisteluaineistossa ei ole esitetty 
tästä poikkeavia kantoja. Niinpä lain esitöistä saadaan tukea sille, että 
tällainen päätös voidaan tarvittaessa tehdä. Tartuntatautilain 58 § so-
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veltuu siis sanamuodostaan huolimatta kokonaan tai osittain sulkemista 
koskevan päätöksen lisäksi myös päätöksiin, joilla annetaan velvoitta-
via ohjeita tai määräyksiä pykälän tarkoittamien tilojen käytöstä. 

Edellytyksenä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymiselle on li-
säksi se, että se on välttämätöntä. Mahdollinen siirtyminen poikkeuk-
sellisiin opetusjärjestelyihin tehdään tästä päätöksestä erillisessä pää-
töksenteossa. Siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin edellyt-
tää aina välttämättömyysharkintaa, joka tehdään lain esitöiden mukaan 
yhteistyössä kunnan epidemiologisen toiminnan kanssa.

Epidemiologinen arviointi

Suomen tilanne

Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momen-
tin 14 kohdan mukaan uuden SARS-CoV-2:n aiheuttama infektio on 
yleisvaarallinen tartuntatauti. Maailman terveysjärjestö WHO on julista-
nut SARS-CoV-2 -viruksen aiheuttaman Covid-19 -taudin pandemiaksi 
11.3.2020. Edellisten 14 vrk aikana uusien koronavirustapausten luku-
määrä on edelleen kasvanut Suomessa ja jakautuu maantieteellisesti 
laajemmalle alueelle. Helsingissä on noin 37 % Suomen Covid-19 -
tapauksista. Helsingin ja Suomen väestöstä valtaosa on yhä altis tar-
tuntariskille.

Helsingin kaupungin alueen tilanne

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan epidemiologinen toi-
minta seuraa alueen epidemiatilannetta jatkuvasti. Seurannassa on ha-
vaittu, että 1) Helsingin kaupungin eri kanavia pitkin tulevien oireperus-
teisten yhteydenottojen määrä on säilynyt suurena. Tällä hetkellä yh-
teydenottojen määrä on ollut yli 1400 päivässä. 2) Todettujen Covid-19 
-tapausten määrät Helsingissä olivat syyskuun alkupuolella 8-9 tapaus-
ta päivässä ja edellisen viikon aikana keskimäärin 28 tapausta päiväs-
sä. 3) Erilaisten joukkoaltistustilanteiden lukumäärä on kasvanut mer-
kittävästi erityisesti vapaa-ajan tapahtumiin ja -viettoon liittyen. Tartun-
nan saaneiden kohdalla korostuvat 1990 ja 2000-luvuilla syntyneiden 
nuorten aikuisten ikäluokat, mutta tartunnat ovat levinneet myös työi-
käisiin. Sairaalahoidon tarve on lievässä kasvussa. Koronavirustestien 
näytteenottoon pääsyssä ja analytiikassa olleet viiveet on saatu pää-
osin korjattua ja näytteenottoon pääsee tarvittaessa saman päivän ai-
kana. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmässä on 25.9. todet-
tu, että pääkaupunkiseudun kaupungit Helsingin kaupunki mukaan lu-
kien ovat sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemässä koronaepide-
mian kiihtymisvaiheessa.

Helsingin alueen koulujen tilanne
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Helsingin kaupungin alueella on syyskuun aikana todettu 10 koulualtis-
tustapahtumaa ala-asteella ja kuusi yläasteella. Altistajista viisi on ollut 
aikuista, kuusi ala-asteikäistä ja viisi yläasteikäistä. Koulualtistusten 
johdosta on asetettu karanteeniin 75 aikuista ja 425 lasta. Kahden kou-
lun kohdalla toteutettiin myös oireettomia koskevat joukkoseulonnat. 
Jatkotartuntoja kouluaikana ei ole voitu todentaa. Voidaan todeta, että 
koronavirusepidemia on Helsingin alueella kouluikäisillä kasvussa ja al-
tistuneiden määrät ovat olleet merkittäviä. Edellä todetusta huolimatta 
tämänhetkisessä tilanteessa korostuvat lukioikäisten tartunnat ja altis-
tukset. 

Suositeltavat toimenpiteet epidemian rajaamiseksi kouluissa

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

Toukokuun lähiopetusjakson aikana opetusta pystyttiin järjestämään 
runsaasti luokkahuoneiden ja koulutilojen ulkopuolella eikä oppilaiden 
välisiä altistus- ja tartuntatapauksi juuri ollut. Alkaneella syyskaudella 
muodostaisi pääsääntöisesti sisätiloissa annettava lähiopetus selvän 
riskin Covid-19 -tapausten leviämiselle ilman erityisiä toimenpiteitä riit-
tävän ilmanvaihdon, turvavälien ja hygieniavarotoimien varmistamisek-
si. Olennaisia keinoja turvavälien toteutumiseen ovat riittävät etäisyydet 
luokkahuoneissa, käytävien ruuhkaisuuden vähentäminen ja ruokailu-
jen porrastukset. Oireisena ei saa tulla kouluun. Myös lieväoireisten 
kouluikäisten tulee hakeutua koronavirustestiin ja tämä on tärkeää epi-
demian rajaamiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen 4.8.2020 antaman suosituksen tarkoituksena on tukea kouluja ja 
varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä toteuttamaan koulunkäynti tai 
varhaiskasvatus lapsille ja henkilökunnalle koronaepidemian aikana si-
ten, että se on turvallista lapsille ja henkilökunnalle. 

Epidemiologisen toiminnan näkemyksen mukaan suosituksen mukaiset 
toimenpiteet ovat Helsingin kaupungin alueella vallitsevan epidemiati-
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lanteen vuoksi välttämättömiä. Suosituksen mukaisten toimenpiteiden 
soveltaminen tulee tapahtua koulu- ja toimipistekohtaisesti harkiten ja 
huomioiden epidemiatilanteen kehitys.

Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö Helsingissä

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

Mikäli poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin joudutaan opetuksen järjes-
täjän päätöksellä siirtymään, mahdollistaa nyt tehtävä päätös Helsingin 
kaupungille opetuksen järjestäjänä sen, että opiskelu voidaan tehdyn 
suunnittelun perusteella järjestää siten, että vuosiluokkien 4-10 oppilaat 
opiskelevat etäyhteyksiä hyödyntävän ja lähiopetuksen yhdistelmämal-
lin mukaisesti. Vuosiluokkien 4-6 ja 7-10 opetus järjestettäisiin pää-
sääntöisesti kolmen viikon jaksoissa siten, että 1 tai 2 vuosiluokkaa on 
viikon etäopetuksessa ja kaksi viikkoa lähiopetuksessa. Mikäli koulun 
tilat mahdollistavat, niin opetus järjestetään 4-5 -luokkalaisille lähiope-
tuksena. Rehtori ja koulun johto suunnittelevat oppilaiden lukujärjestyk-
sen siten, että taito- ja taideaineiden opetus tapahtuu pääsääntöisesti 
lähiopetusjaksoilla.

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä opetuksen järjestä-
minen etäyhteyksiä hyödyntäen suunnitellaan koulu- ja toimipistekoh-
taisesti. Suunnittelussa otetaan huomioon miten suosituksen mukaisia 
toimenpiteitä voidaan noudattaa ja mistä syystä poikkeukselliset ope-
tusjärjestelyt toteutetaan edellä mainittuja pääperiaatteita noudattamal-
la järjestelyt koulukohtaisesti räätälöiden. Suomen- ja ruotsinkielisen 
perusopetuksen osalta laaditaan koulukohtaiset taulukot, joista ilmenee 
luokat, jotka ovat kunakin viikon jaksona etäopetuksessa. Alustavien 
tarkastelujen perusteella 88 suomenkielisestä koulusta 7 erityiskoulua 
ja 21 koulua olisi kokonaan lähiopetuksessa ja 14 ruotsinkielisestä kou-
lusta yksi on kokonaan lähiopetuksessa. Muissa kouluissa opiskeltai-
siin yhdistelmämallin mukaisesti. Päätös poikkeuksellisista opetusjär-
jestelyistä on voimassa enintään kuukauden ajan, mutta poikkeusjär-
jestelyjen tarpeellisuutta tarkastellaan jatkuvasti.
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala päättää mahdollisesta poikkeuk-
sellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä yhteistyössä epidemiologisen 
toiminnan kanssa. 

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

Yksityisille sopimuskouluille ja valtion kouluille on varattu hallintolain 34 
§:n mukainen mahdollisuus lausua mielipiteensä koskien valmistelussa 
olevaa Helsingin kaupunginhallituksen tartuntatautilain 58 §:n mukaista 
päätöstä oppilaitosten tilojen käyttämisestä ja siihen liittyvästä peruso-
petuksen poikkeusjärjestelyiden mahdollistamisesta. Kuulemiskirjeet on 
lähetetty 11.9.2020 ja määräaikaan 18.9.2020 mennessä on saatu yksi 
vastaus. Tässä vastauksessa todetaan, että kaupunginhallituksen pää-
tös on tarpeellinen tai tarkemmin ottaen välttämätön turvallisen opetuk-
sen järjestämiseksi tartuntatautialtistuksen tai -karanteenin kohdistues-
sa koulun henkilöstöön tai oppilaisiin.

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

Kaupunginhallitus päätti edellisen kerran poikkeuksellisten opetusjär-
jestelyjen mahdollistamisesta 10.8.2020 § 411 ajalle 10.8-10.9.2020 ja 
31.8.2020 § 495 ajalle 11.9.−10.10.2020. Poiketen tästä päätöksestä 
tästä päätöksestä on poistettu maininnat varhaiskasvatuksesta ja esio-
petuksesta, sillä tosiasiallista mahdollisuutta ja tarvetta etäyhteyksiä 
hyödyntävään ja läsnäoloa yhdistelevään yhdistelmämalliin ei toimin-
nan luonteen vuoksi ole.  Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen 4.8.2020 antama suositus koskee myös var-
haiskasvatusta ja esiopetusta ja niitä antavien tilojen käyttöä.

Päätös on valmisteltu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, sosiaali- ja 
terveystoimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36256

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

timo.korhonen(a)hel.fi
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Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36554
anna.kukkola(a)hel.fi

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

Liitteet

1 OKM THL suositus - opetus ja varhaiskasvatus 4.8.2020

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetushallitus Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Sosiaali- ja terveysministeriö Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Yksityiset sopimuskoulut Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Yksityiset ja valtion peruskou-
lut

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
kaupunginkanslia
PALKE

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 495

HEL 2020-009208 T 12 01 01

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

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

Päätös on voimassa ajan 11.9.-10.10.2020 tai kunnes asiasta toisin 
päätetään.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

31.08.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Anna Vuorjoki: Esitän asian palauttamista valmisteluun siten, että kau-
punginhallitukselle esitetään tarkemmat perustelut poikkeusjärjestelyi-
den välttämättömyydestä nykyisen epidemiatilanteen valossa sekä sel-
vitys, miten päätöksessä toteutuu lain vaatimus lähiopetuksen järjes-
tämisestä ensisijaisena opetuksen lähtökohtana. 

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

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

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

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 13 - 2.

10.08.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
Timo Korhonen, yksikönpäällikkö, puhelin: 09 310 21012

timo.korhonen(a)hel.fi
Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36554

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

kustaa.piha(a)hel.fi
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§ 628
Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi koskien kasva-
vien alueiden palveluiden suunnittelun ja toteutuksen oikea-
aikaisuutta

HEL 2019-006267 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
22.5.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 22.5.2019 valtuutettu Hannu Oskalan aloitetta Helsingin 
asuntotuotannon nopeuttamisesta kaupunginvaltuusto hyväksyi samal-
la seuraavan toivomusponnen: "Valtuusto edellyttää selvitettävän mah-
dollisuudet suunnitella ja toteuttaa kaupungin palvelut kullekin kasva-
valle asuinalueelle hyvissä ajoin. Tämä koskee etenkin päiväkoteja ja 
kouluja." (Sirpa Asko-Seljavaara)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n 4 momentin mukaan kaupunginhalli-
tuksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomus-
ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua 
ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille 
valtuutetuille.
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Uusien alueiden palvelutarpeiden arviointia tehdään säännöllisesti jat-
kuvana prosessina yhteistyössä kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialojen sekä kaupunginkanslian aluerakentamispro-
jektien kanssa. 

Kaupunginkansliassa prosessi on kuvattu syksyllä 2019. Prosessia yh-
tenäistetään uusien alueiden ja täydennysrakentamisalueiden välillä. 
Prosessi lähtee aina valittavan alueen rajauksesta sekä alueen tulevai-
suuden kehityskuvan tunnistamisesta ja väestöennusteesta. Tämän 
jälkeen analysoidaan nykyhetken palveluverkot, kaavavaranto sekä ti-
lat. Tulevaisuuden palveluverkkoa suunnitellaan tehden rinnakkaistyö-
nä toteutettavuustarkastelut ja kustannuslaskennat eri vaihtoehdoille. 
Investointien aikataulutus tehdään jatkossa tiiviissä yhteistyössä ra-
kennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden, kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan sekä aluerakentamisprojektien uusien alueiden että 
täydennysrakentamisalueiden kesken.

Helsingin väestöennuste laaditaan vuosittain talouden ja toiminnan 
suunnittelun tueksi. Tulevan väestön määrää ja rakennetta kuvataan 
koko kaupungin ja koko Helsingin seudun pitkän aikavälin ennusteella 
(uusin ennuste vuosille 2019–2050) sekä lyhemmän aikavälin alueittai-
sella väestöennusteella (uusin ennuste vuosille 2019–2033). Väestö-
ennuste tuotetaan menetelmällä, jossa Helsingin seudulle laaditaan eri-
laisiin aluetaloudellisiin ja väestöilmiöitä koskeviin näkemyksiin perus-
tuvat väestöprojektiot. Projektiolla tarkoitetaan erityisellä laskentamallil-
la laadittavaa ja tehtyihin oletuksiin perustuvaa laskelmaa, joka kuvaa 
tulevaa väestökehitystä siinä tapauksessa, että tehdyt oletukset toteu-
tuvat. Tulevien vuosien väestö alueellistetaan osa-alueille asuntoraken-
tamisennusteeseen perustuen. Rakentamisennusteessa asuntotuotan-
to on arvioitu hankekohtaisena toteutumisennusteena ja sen tiedot pe-
rustuvat AM-ohjelman hankerekisteriin, aluerakentamisprojektien tietoi-
hin sekä kaavoituksen tietoihin. Alueellistettu väestöennuste toimii pal-
veluhallintokuntien tietopohjana.

Palvelutilaverkon kehittämisestä kaupunkiympäristön toimialalla vastaa 
rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus. Alueelliset tarkaste-
lut ja selvitykset ovat tärkeä työkalu väestöennusteisiin pohjautuvan mi-
toittamisen lisäksi. Laajemmat tarkastelut tehdään yhteistyössä asuk-
kaiden kanssa. Kaarelan, Puistolan ja Mellunkylän alueilla vuosina 
2016–2018 toteutetut tarkastelut ovat esimerkkejä viimeaikaisista osal-
listamalla tehdyistä tarkasteluista. Palvelutilatarpeita arvioidaan aluei-
den asuntorakentamisen etenemistä ja väestöennusteita seuraten. 
Tässä yhteydessä arvioidaan tarvittavien palvelutonttien määrä ja laa-
juus sekä palvelutilahankkeiden ajoittuminen investointiohjelmaan. 
Prosessiin kuuluvat palvelutilahankkeiden toteuttamisen lisäksi myös 
tarvittavien palvelutilojen tonttien kaavoittaminen. 
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Myös keskeisten asemakaavojen yhteydessä on nykyisin teetetty erilli-
siä palveluverkkoselvityksiä. Esimerkiksi Pasilan alueelle laadittiin alu-
een palveluverkon tarpeiden selvittämiseksi Pasilan palveluverkko -
skenaariotarkastelu vuosille 2025–2040. Arabian tehdaskorttelin ase-
makaavaehdotuksen nro 12470 valmistelun yhteydessä on laadittu 
vuonna 2018 valmistunut Arabianrannan ja Kalasataman palvelutila-
verkkoselvitys. Koillisen Helsingin suuria kaupunkirakenteellisia muu-
toksia tukeva Malmin palveluverkkoselvitys valmistui kesällä 2019. Sel-
vitys kattaa Malmin ja Malmin lentokentän alueen lisäksi Tapaninvai-
nion, Tapanilan ja Pukinmäen. Tavoitteena on, että ennalta sovittujen 
asemakaavahankkeiden yhteydessä jatketaan palvelutilaverkkoselvi-
tysten laatimista siten, että selvitykset kattaisivat vähitellen koko kau-
pungin alueen. Aiemmin tehtyjä palveluverkkoselvityksiä voidaan päivit-
tää uusia kaavahankkeita laadittaessa. Tällöin kaavoituksessa pysty-
tään huomioimaan yhteistyössä palveluita tuottavien toimialojen kanssa 
palveluiden riittävyys sekä varmistamaan lakisääteisten palveluiden, 
kuten koulu- ja päiväkotitilojen, riittävyys. 

Kasvavilla asuinalueilla pyritään portaittaisesti vastaamaan palvelutila-
tarpeeseen niin, että alkuvaiheessa hyödynnetään olemassa olevia 
palvelutiloja. Seuraavassa vaiheessa palvelutiloja lisätään väliaikaisilla 
ratkaisuilla, kuten esimerkiksi paviljonkikouluilla. Kolmannessa vai-
heessa alueelle rakennetaan tarpeen mukaiset pysyvät koulu- ja päivä-
kotitilat pitkäaikaisen väestönennusteen osoittaman tarpeen mukaises-
ti. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilatarpeiden lisäksi varaudu-
taan myös ulkoilun järjestämiseen. Uudet palvelutilat tehdään käyttö- ja 
muuntojoustaviksi siten, että esimerkiksi koulun, päiväkodin ja nuoriso-
toimen tilat taipuvat toistensa tarpeisiin ja käyttötarkoitusta voidaan 
muuttaa kaupungin palvelutarpeen mukaan. Esimerkiksi Kalasataman 
koulu ja Jakomäen sydän on suunniteltu tämän periaatteen mukaisesti. 

Yksi uusi malli on kehittää tilapäisten tilaelementtien ja pysyvien raken-
nusten välimuoto, jossa perinteistä rakentamista kevyemmällä raken-
nustekniikalla toteutetaan palvelutiloja noin 20–30 vuoden tarpeeseen. 
Uusien laajojen asuinrakentamiskohteiden suurin palvelutarve kestää 
noin 10–20 vuotta, jolloin nykyisiä tilapäisiä tilaelementtejä pysyvämpi 
ratkaisu soveltuu hyvin osaksi kokonaisuutta. Esimerkiksi Sophie Man-
nerheimin koulun tilat toteutettiin tavoitteen kaltaisena tilaelementeistä 
toteutettuna ratkaisuna. 

Kaupunkiympäristön toimialalla on valmisteltu vuoden 2019 aikana pal-
velutilaverkkosuunnittelun digitalisointia kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan sekä kaupunginkanslian kanssa. Hanke on eräs Kympin digi-
talisaation kärkihankkeista. Tavoitteena on jatkuva, dynaaminen palve-
luverkkosuunnittelu, jossa voidaan tarkastella palvelutarpeen ja palve-
lutilakapasiteetin alueellisia eroja nyt ja tulevaisuudessa sekä raken-
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nusten kunnon tilannekuvaa ja Y-tonttikapasiteettia. Tavoitteena on 
hallita ennakoivasti palvelutarpeita ja palvelutila- ja Y-tonttikapasiteettia 
ja siten varata rakennushankkeille riittävä toteutusaika, jolloin myös 
toimitiloihin liittyvän talouden hallinta järkevöityy. Palveluverkkosuunnit-
telun digitalisoinnin kehittämiselle haetaan rahoitusta valtiovarainminis-
teriön ”Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän” yhteishankehaus-
ta. Sellaisen systemaattisen ja koko kaupungin kattavan yhteistyön ja 
toimintatavan muodostuminen on tärkeää, jossa palveluverkon kehit-
tämistarpeet heijastuvat riittävästi 10 vuoden investointisuunnitelmaan 
ja jossa myös pidempi aikaväli on tarkastelussa.

Tiedonhallintavälineiden lisäksi palveluja tuottavien toimialojen ja kau-
punkiympäristön toimialan yhteistyöllä selkeytetään palveluverkon 
suunnittelun periaatteita, linjauksia ja palvelutarpeiden ennakoinnin 
prosesseja, parannetaan yhteistä palvelutilojen tilaprosessia sekä sel-
keytetään toimialojen rooleja, vastuita ja toimintatapoja. Palveluita tuot-
tavien toimialojen omat palvelutarpeen ennakoinnit ja palveluverkko-
suunnitelmat mahdollistavat taloudelliset ja toiminnallisesti laadukkaat 
tilat. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.12.2019 § 403

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 652
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HEL 2019-006267 T 00 00 03

Hankenumero 5264_183

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialat seu-
raavat yhteistyössä palveluiden riittävyyttä sekä kehittävät palvelutila-
verkkoa jatkuvana prosessina. Prosessiin kuuluvat palvelutilahankkei-
den kaavoittaminen sekä palvelutilahankkeiden ohjelmoiminen ja to-
teuttaminen kaupungin vuosikellon mukaisesti yhteistyössä kaupungin-
kanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa.

Palvelutilaverkon kehittämisessä alueelliset tarkastelut ja selvitykset 
ovat tärkeä työkalu väestöennusteisiin pohjautuvan mitoittamisen lisäk-
si. Laajemmat tarkastelut tehdään yhteistyössä asukkaiden kanssa. 
Kaarelan, Puistolan ja Mellunkylän tarkastelut ovat esimerkkejä viime-
aikaisista osallistamalla tehdyistä tarkasteluista. Myös keskeisten ase-
makaavojen yhteydessä on nykyisin teetetty erillisiä palveluverkkoselvi-
tyksiä. Esimerkiksi Pasilan alueelle laadittiin alueen palveluverkon tar-
peiden selvittämiseksi Pasilan palveluverkko -skenaariotarkastelu vuo-
sille 2025–2040. Arabian tehdaskorttelin asemakaavaehdotuksen nro 
12470 valmistelun yhteydessä on laadittu vuonna 2018 valmistunut 
Arabianrannan ja Kalasataman palvelutilaverkkoselvitys. Koillisen Hel-
singin suuria kaupunkirakenteellisia muutoksia tukeva Malmin palvelu-
verkkoselvitys valmistui kesällä 2019. Selvitys kattaa Malmin ja Malmin 
lentokentän alueen lisäksi Tapaninvainion, Tapanilan ja Pukinmäen.

Tavoitteena on, että ennalta sovittujen asemakaavahankkeiden yhtey-
dessä jatketaan palvelutilaverkkoselvitysten laatimista siten, että selvi-
tykset kattaisivat vähitellen koko kaupungin alueen. Aiemmin tehtyjä 
palveluverkkoselvityksiä voidaan päivittää uusia kaavahankkeita laadit-
taessa. Tällöin kaavoituksessa pystytään huomioimaan yhteistyössä 
palveluita tuottavien toimialojen kanssa palveluiden riittävyys sekä 
varmistamaan lakisääteisten palveluiden, kuten koulu- ja päiväkotitilo-
jen, riittävyys.

Asemakaavoituksessa varaudutaan riittävään määrään yleisten raken-
nusten korttelialueilla (Y) oleviin tontteihin. Tämä edellyttää, että laajo-
jen asemakaavojen yhteydessä varaudutaan palveluverkkotarkastelu-
jen tuottaman tilatarpeen rakentamismahdollisuuksien turvaamisen li-
säksi myös yllättävien tulevien tarpeiden rakentamiseen alueelle.
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Kasvavilla asuinalueilla palvelutarpeiden kasvaessa pyritään portaittai-
sesti vastaamaan tarpeeseen hyödyntämällä alkuvaiheessa olemassa 
olevia palvelutiloja. Väestön kasvaessa alueella toisessa vaiheessa py-
ritään laajentamaan olemassa olevia palvelutiloja väliaikaisilla ratkai-
suilla, kuten esimerkiksi paviljonkikouluilla. Seuraavassa vaiheessa 
alueelle rakennetaan tarpeen mukaiset pysyvät koulu- ja päiväkotitilat 
pitkäaikaisen väestönennusteen osoittaman tarpeen mukaisesti.

Uudet palvelutilat tehdään käyttö- ja muuntojoustaviksi siten, että esi-
merkiksi koulun, päiväkodin ja nuorisotoimen tilat taipuvat toistensa 
tarpeisiin ja käyttötarkoitusta voidaan muuttaa kaupungin palvelutar-
peen mukaan. Esimerkiksi Kalasataman koulu ja Jakomäen sydän on 
suunniteltu tämän periaatteen mukaisesti.

Yksi uusi malli on kehittää tilapäisten tilaelementtien ja pysyvien raken-
nusten välimuoto, jossa perinteistä rakentamista kevyemmällä raken-
nustekniikalla toteutetaan palvelutiloja noin 20-30 vuoden tarpeeseen. 
Uusien laajojen asuinrakentamiskohteiden suurin palvelutarve kestää 
noin 10-20 vuotta, jolloin nykyisiä tilapäisiä tilaelementtejä pysyvämpi 
ratkaisu soveltuu hyvin osaksi kokonaisuutta. Sophie Mannerheimin 
koulun tilat toteutettiin tavoitteen kaltaisena tilaelementeistä toteutettu-
na ratkaisuna. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa yhteistyössä kartoitetaan 
parhaillaan pysyvän tilaverkon tarpeita. Pysyvän tilaverkon lisäksi käy-
tetään tilaratkaisuja, jotka pystytään ottamaan käyttöön määräaikaises-
ti.

Kaupunkiympäristön toimialalla on valmisteltu vuoden 2019 aikana pal-
velutilaverkkosuunnittelun digitalisointia kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan sekä kaupunginkanslian kanssa. Hanke on eräs Kympin digi-
talisaation kärkihankkeista. Tavoitteena on jatkuva, dynaaminen palve-
luverkkosuunnittelu, jossa voidaan tarkastella palvelutarpeen ja palve-
lutilakapasiteetin alueellisia eroja nyt ja tulevaisuudessa sekä raken-
nusten kunnon tilannekuvaa ja Y-tonttikapasiteettia. Tavoitteena on 
hallita ennakoivasti palvelutarpeita ja palvelutila- ja Y-tonttikapasiteettia 
ja siten varata rakennushankkeille riittävä toteutusaika, jolloin myös 
toimitiloihin liittyvän talouden hallinta järkevöityy. Palveluverkkosuunnit-
telun digitalisoinnin kehittämiselle haetaan rahoitusta valtiovarainminis-
teriön ”Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän” yhteishankehaus-
ta.

Sellaisen systemaattisen ja koko kaupungin kattavan yhteistyön ja toi-
mintatavan muodostuminen on tärkeää, jossa palveluverkon kehittä-
mistarpeet heijastuvat riittävästi 10 vuoden investointisuunnitelmaan ja 
jossa myös pidempi aikaväli on tarkastelussa.
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tuomas Hakala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
Jarmo Raveala, vs. rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 629
Valtuutettu Jenni Pajusen toivomusponsi koulujen ja päiväkotien 
ruokahävikin yhdenmukaisesta seurannasta

HEL 2020-002487 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
26.2.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään koulujen ruokahävikkikokeilua koskevaa aloitetta 
26.2.2020 kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Jenni Pajusen eh-
dottaman toivomusponnen:

"Hyväksyessään aloitteen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvite-
tään mahdollisuudet seurata ja tilastoida ruoan hävikkiä yhdenmukai-
sesti kaikissa Helsingin kouluissa ja päiväkodeissa."

Ruokapalvelujen suunnittelu tehdään yhteistyössä kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan ja palveluntuottajien kanssa. Palvelukeskusliikelaitos 
(Palvelukeskus Helsinki) vastaa ruokapalvelujen tuottamisesta merkit-
tävässä osassa Helsingin kouluja ja päiväkoteja. Vaikka palveluntuotta-
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jia on muitakin, on tarkoituksenmukaista, että hävikkiä seurataan yh-
denmukaisesti kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on keväällä 2020 selvittänyt ruo-
kapalveluntuottajien tapoja seurata ja tilastoida hävikkiä. Tavat vaihteli-
vat palveluntuottajittain ja käytössä on sekä sähköisiä järjestelmiä että 
taulukkoon tai vihkoon tehtävää seurantaa. Seurantaa tehtiin päivittäin 
tai erilaisissa kausissa. Seurantatavat vaihtelivat myös keittiöstä, linjas-
tosta ja lautasilta jäävästä hävikistä.

Palvelukeskus Helsinki seuraa päivittäin menekkiä, ennustaa tarvittavia 
ruoka- ja raaka-ainemääriä ja pyrkii mahdollisimman pieneen hävikkiin 
vastuullisuuden ja kestävän kehityksen takia mutta myös kustannus-
syistä. Sillä on käytössä menekin ja ruokahävikin seurannan malli, jon-
ka raportointia entistä reaaliaikaisemmaksi kehitetään parhaillaan.

Hävikin hallinnan käytäntöjen ja mittarin määrittely vuoden 2020 lop-
puun mennessä on yksi Palvelukeskus Helsingin strategisista tavoit-
teista. Ylijäävän ruoan hyödyntämiseen ja hävikin vähentämiseen on 
meneillään useita toimenpiteitä ja kokeiluja, joita on kuvattu yksityis-
kohtaisemmin palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan lausunnossa.

Myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tunnistettu tarve kehit-
tää hävikin seurantaa ja edesauttaa palvelutuottajia vähentämään syn-
tyvää hävikkiä. Yhtenäisen seurannan ja tilastoinnin toteuttaminen on 
hyvä suunnitella yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Näin tieto 
saadaan kaikilta palveluntuottajilta jatkossa samalla tavalla ja tilastointi 
sekä vertailtavuus ovat mahdollisia. Kasvatuksen ja koulutuksen toi-
miala aloittaa suunnittelun Palvelukeskus Helsingin kanssa syksyllä 
2020. Tavoitteena on ottaa kehitetty seuranta- ja tilastointimalli käyt-
töön vuoden 2021 alussa. Kilpailutettujen kohteiden palvelukuvauksiin 
asia voidaan kirjata seuraavien sopimuskausien alkaessa Palvelukes-
kus Helsingin kanssa saatujen kokemusten pohjalta.

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä palvelukes-
kusliikelaitoksen johtokunnan lausunnot.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 17.09.2020 § 20

HEL 2020-002487 T 00 00 03

Lausunto

Esittelijä tarkensi esitystään niin, että johtokunta antaa lausunnon val-
tuutettu Jenni Pajusen ym. valtuustossa hyväksytystä toivomusponnes-
ta.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta antoi toivomusponnesta seuraa-
van lausunnon

Palvelukeskusliikelaitos (Palvelukeskus Helsinki) seuraa ja tilastoi ruo-
an hävikkiä omassa palvelutuotannossaan ja pitää kannatettavana, että 
hävikin seurantaa kehitetään yhdessä Kaskon kanssa ja seurantaa 
tehdään yhdenmukaisesti kaikissa Helsingin kouluissa ja päiväkodeis-
sa.

Toivomusponsi on kannatettava.

Palvelukeskus Helsinki toimii Helsingin kaupungin sisäisenä palvelun 
tuottajana ja vastaa merkittävässä osassa Helsingin kouluja ja päiväko-
teja ruokapalveluista. Lisäksi osassa kouluja ja päiväkoteja voi toimia 
muita markkinatoimijoita. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tilaa 
ruokapalvelut palveluntuottajilta, pääosin Palvelukeskus Helsingiltä, jo-
ka vastaa ruoan valmistuksesta, tarjoilusta ja mahdollisen ylijäävän 
ruoan hyödyntämisestä. Ylijäävän ruoan määrää pyritään nykyisellään 
monin toimenpitein vähentämään mm. hyvällä toiminnan suunnittelulla.
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Palvelukeskus Helsinki tekee tiivistä yhteistyötä kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan kanssa ruokapalvelujen suunnittelussa. Palveluku-
vauksissa määritellään ruokalistojen ja aterioiden suunnittelun periaat-
teet, laatu ja sisältö. Toimiala vastaa varhaiskasvatuksen ja koulutuk-
sen järjestäjänä näiden määrittelystä. Palveluntuottaja vastaa ruoka-
palvelujen tuottamisesta, elintarvikkeiden ja tarvittavien pakkausmate-
riaalien hankinnasta, ruoan valmistuksesta ja ruoan tarjoilusta. Palve-
luntuottaja vastaa myös valmistettavien ruokamäärien suunnittelusta, 
ruoan riittävyydestä, mahdollisen ylijäämäruoan hyödyntämisestä ja jät-
teiden lajittelusta kiinteistön lajittelujärjestelmän mukaisesti. Palvelu-
keskus Helsinki seuraa päivittäin menekkiä, ennustaa tarvittavia ruoka- 
ja raaka-ainemääriä ja pyrkii mahdollisimman pieneen hävikkiin vas-
tuullisuuden ja kestävän kehityksen kannalta mutta myös kustannus-
syistä. 

Palvelukeskus Helsingillä on keskitetty hankinta ja ruokalistasuunnitte-
lu. Menekki suunnitellaan ja arvioidaan toimipaikkakohtaisesti. Toimin-
nan suunnittelun tavoitteena on, että ruokahävikkiä syntyisi mahdolli-
simman vähän tai ei ollenkaan. Palvelukeskus Helsingillä on käytössä 
menekin seurannan ja ruokahävikin seurannan malli, jonka raportointia 
entistä reaaliaikaisemmaksi kehitetään parhaillaan. Tämän pohjalta 
seurataan menekkiä ja syntyvää hävikkiä ja sen hallintaa. Hoitoalan ja 
valmistuskoulujen osalta on käytössä Aromi-
tuotannonohjausjärjestelmä, jonka pohjalta ruokatuotannon suunnittelu 
toteutetaan. Palvelukeskus Helsingin Pakkalan tuotantolaitoksessa on 
käytössä Aromi-tuotannonohjausjärjestelmä ja Webmysli-
tilausjärjestelmä, jonka avulla koulut ja päiväkodit sekä sairaaloiden 
osastot tilaavat tarvitsemansa määrät. Uuden Aromi 2.0 -version kehi-
tystyö on meneillään ja sen pohjalta ennustaminen ja menekinseuranta 
on entistä tehokkaampaa. Lisäksi toimipaikkatasolla käydään jatkuvaa 
vuorovaikutusta päiväkodin johtajien, rehtorien ja hoitoalan esihenkilöi-
den kanssa sekä seurataan tyytyväisyyttä ja ruokalistan toimivuutta 
palveluissa.

Palvelukeskus Helsinki on määritellyt yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi 
hävikin hallinnan käytäntöjen ja mittarin määrittelyn vuoden 2020 lop-
puun mennessä. Ylijäävän ruoan hyödyntämiseen ja ruokahävikin vä-
hentämiseen on useita toimenpiteitä ja kokeiluja, jotka liittyvät HNH-
toimenpideohjelmaan, erityisesti toimenpiteeseen 97 (vähennetään 
ruokahävikkiä). Ruokahävikin seurannassa kiinnitetään huomiota erityi-
sesti keittiö-, linjasto- ja lautashävikin hallintaan, ylijäämäruoan myyn-
tiin ja luovuttamiseen mahdollisuuksien mukaan. Ruokahävikin seuran-
nalla pyritään reaaliaikaisuuteen, jotta hävikin määrä ja sen lajit olisivat 
helposti saatavilla. Olemme mm. pilotoineet Arabian peruskoulussa 
älyvaakaa, joka ilmoittaa päivittäin lautashävikin määrän. Palvelukes-
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kus Helsingin ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteissuunnitte-
lussa on useita toimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan syntyvän 
ruokahävikin määrään ennakoivasti.

Hävikistä viestimiseen - tavoitteena kiinnittää huomiota jo hävikin syn-
tyvaiheeseen ja syntyvien jätteiden lajitteluun - on kiinnitetty huomiota 
muun muassa kansalliseen hävikkiviikkoon liittyvässä kampanjoinnissa 
kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa sekä Palvelukeskus Helsingin yh-
dessä Kaskon kanssa yläkouluille toteuttamassa palvelumuotoilupro-
jektissa, jota pilotoidaan syksyllä 2020. Pilotissa syntyvästä hävikistä ja 
määrästä viestitään päivittäin ja saatujen kokemusten pohjalta hävikistä 
viestimistä kehitetään eteenpäin ja asia tehdään näkyväksi ja helposti 
ymmärrettäväksi. Lisäksi Palvelukeskus Helsinki osallistuu tarvittaessa 
myös kohteen ympäristötyöryhmien kokouksiin ja Kaskon hallinnon jär-
jestämiin jätekartoituksiin. Niihin tulee tarvittaessa myös tuottaa tietoja 
kohteen edellyttämällä tavalla keittiö-, linjasto- ja lautasbiojätteestä.  

Esittelijä
yksikönjohtaja
Mikael Neuvonen

Lisätiedot
Mikael Neuvonen, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27752

mikael.neuvonen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 11.08.2020 § 177

HEL 2020-002487 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle Jenni Pa-
jusen toivomusponnesta seuraavan lausunnon:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ruokapalvelujen suunnittelu 
tehdään yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Palvelukuvauksissa 
määritellään ruokalistojen ja aterioiden suunnittelun periaatteet, laatu ja 
sisältö. Toimiala vastaa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjänä 
näiden määrittelystä. Palveluntuottajat vastaavat ruokapalvelujen tuot-
tamisesta, elintarvikkeiden ja tarvittavien pakkausmateriaalien hankin-
nasta, ruoan valmistuksesta ja ruoan tarjoilusta. Palveluntuottajat vas-
taavat myös valmistettavien ruokamäärien suunnittelusta, ruoan riittä-
vyydestä, mahdollisen ylijäämäruoan myynti- tai jakelutoiminnasta ja 
jätteiden lajittelusta. Palveluntuottajat pyrkivät päivittäisessä toiminnas-
saan menekin seuraamiseen, tarvittavien ruokamäärien ennustamiseen 
ja mahdollisimman pieneen hävikkiin myös kustannussyistä.
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala selvitti keväällä 2020 ruokapalve-
luntuottajien tapoja seurata ja tilastoida ruoan hävikkiä. Tavat vaihteli-
vat palveluntuottajittain ja käytössä on sekä sähköisiä järjestelmiä että 
taulukkoon tai vihkoon tehtävää seurantaa. Seurantaa tehtiin päivittäin 
tai kausittain lyhyemmissä jaksoissa ja seurantatavat vaihtelivat myös 
keittiöstä, linjastosta ja lautasilta jäävästä hävikistä.

Toimialalla on tunnistettu tarve kehittää ruoanhävikin seurantaa ja ede-
sauttaa palvelutuottajia vähentämään syntyvää hävikkiä. Yhtenäisen 
seurannan ja tilastoinnin toteuttaminen on hyvä suunnitella yhteistyös-
sä palveluntuottajien kanssa. Näin toimialan tarvitsema tieto saadaan 
kaikilta palveluntuottajilta jatkossa samalla tavalla ja tilastointi sekä ver-
tailtavuus ovat mahdollisia. Toimiala aloittaa suunnittelun Palvelukes-
kus Helsingin kanssa syksyllä 2020. Tavoitteena on ottaa kehitetty seu-
ranta- ja tilastointimalli käyttöön vuoden 2021 alussa. Kilpailutettujen 
kohteiden palvelukuvauksiin asia voidaan kirjata seuraavien sopimus-
kausien alkaessa Palvelukeskus Helsingin kanssa saatujen kokemus-
ten pohjalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22596

katja.peranen(a)hel.fi
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§ 630
Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi ruokatarvikelaskel-
mien tarkentamisesta ja jätteiden lajittelun tehostamisesta koulu- ja 
päiväkotiruokailussa

HEL 2020-002498 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
26.2.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään koulujen ruokahävikkikokeilua koskevaa aloitetta 
26.2.2020 kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Arja Karhuvaaran 
ehdottaman toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että selvitetään voidaanko kehottaa ruokailun to-
teuttajaa tarkentamaan tarvittavien ruokatarvikkeiden laskelmia sekä 
tehostamaan ruokatarvikkeiden pakkausten sekä valmistuksessa syn-
tyvän jätteen lajittelevaa käsittelyä. Jätteiden lajittelulla päivähoidon ja 
koulujen keittiöissä on myös kasvatuksellinen ja esimerkillinen merkitys 
lapsien asenteisiin ja käyttäytymiseen."
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Koulujen ja päiväkotien ruokapalvelujen suunnittelu tehdään yhteis-
työssä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja palveluntuottajien 
kanssa. Palveluntuottajat pyrkivät päivittäisessä toiminnassaan mene-
kin seuraamiseen, tarvittavien ruokamäärien ennustamiseen ja mahdol-
lisimman pieneen hävikkiin vastuullisuuden takia mutta myös kustan-
nussyistä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala edellyttää ruokapalvelusopimuk-
sissa palveluntuottajaa tuottamaan ruokapalvelut kestävän kehityksen, 
kaupungin periaatteiden ja voimassa olevien ohjeiden mukaan sekä 
lainsäädännön (esim. ympäristösuojelulaki ja -asetus, jätelaki ja -
asetus) edellyttämällä tavalla. Palveluntuottajan toiminnan tulee tukea 
koulun tai päiväkodin toimintasuunnitelmiin kirjattuja toimintaperiaattei-
ta jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentämisessä, lajittelussa, säi-
lyttämisessä ja kierrättämisessä. Toiminnan pitää tukea myös kasva-
tuksellisia tavoitteita.

Palveluntuottajan edellytetään lajittelevan jätteet toimipisteessä käytös-
sä olevan ohjelman mukaisesti. Jätteiden lajittelun mahdollisuudet vaih-
televat tällä hetkellä toimipisteittäin.

Kaupunkiympäristön toimiala tekee parhaillaan jätetilojen kartoitusta 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä oleviin tiloihin. Kartoi-
tuksen tavoitteena on lajittelun lisääminen siten, että jatkossa kaikissa 
toimipisteissä on mahdollista lajitella jätteet seitsemään jätelajiin HSY:n 
lajittelukäytännön mukaisesti (biojäte, lasipakkaukset, pienmetalli, kar-
tonki ja pahvi, muovipakkaukset, paperi ja sekajäte). Kun jätelajien kier-
rätys muuttuu tähän malliin, lajittelua tullaan edellyttämään myös koh-
teiden ruokapalveluntuottajilta.

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä palvelukes-
kusliikelaitoksen johtokunnan lausunnot.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 17.09.2020 § 21

HEL 2020-002498 T 00 00 03

Lausunto

Esittelijä tarkensi esitystään niin, että johtokunta antaa lausunnon val-
tuustossa hyväksyttyyn toivomusponteen (valtuutettu Karhuvaara ym).

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta antoi seuraavan lausunnon:

Palvelukeskusliikelaitos (Palvelukeskus Helsinki) tekee tiivistä yhteis-
työtä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa ruokapalvelujen 
suunnittelussa. Palvelukuvauksissa määritellään ruokalistojen ja ate-
rioiden suunnittelun periaatteet, laatu ja sisältö. Toimiala vastaa var-
haiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjänä näiden määrittelystä. Pal-
veluntuottaja vastaa ruokapalvelujen tuottamisesta, elintarvikkeiden ja 
tarvittavien pakkausmateriaalien hankinnasta, ruoan valmistuksesta ja 
ruoan tarjoilusta. Palveluntuottaja vastaa myös valmistettavien ruoka-
määrien suunnittelusta, ruoan riittävyydestä, mahdollisen ylijäämäruo-
an hyödyntämisestä ja jätteiden lajittelusta. Palvelukeskus Helsinki 
seuraa päivittäin menekkiä, ennustaa tarvittavia ruoka- ja raaka-
ainemääriä ja pyrkii mahdollisimman pieneen hävikkiin vastuullisuuden 
ja kestävän kehityksen kannalta mutta myös kustannussyistä. 

Palvelukeskus Helsingillä on toimintatapana keskitetty hankinta ja ruo-
kalistasuunnittelu. Menekki suunnitellaan ja arvioidaan toimipaikkakoh-
taisesti. Palvelukeskus Helsingillä on käytössä menekin seurannan ja 
ruokahävikin seurannan malli, jonka raportointia entistä reaaliaikai-
semmaksi kehitetään parhaillaan. Tämän pohjalta seurataan menekkiä 
ja syntyvää hävikkiä ja sen hallintaa. Hoitoalan ja valmistuskoulujen 
osalta on käytössä Aromi-tuotannonohjausjärjestelmä, jonka pohjalta 
ruokatuotannon suunnittelu toteutetaan. Palvelukeskus Helsingin Pak-
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kalan tuotantolaitoksessa on käytössä Aromi tuotannonohjausjärjes-
telmä ja Webmysli tilausjärjestelmä, jonka avulla koulut ja päiväkodit 
sekä sairaaloiden osastot tilaavat tarvitsemansa määrät. Uuden Aromi 
2.0 -version kehitystyö on meneillään ja sen pohjalta ennustaminen ja 
menekinseuranta on entistä tehokkaampaa. Lisäksi toimipaikkatasolla 
käydään jatkuvaa vuorovaikutusta päiväkodin johtajien, rehtorien ja hoi-
toalan esihenkilöiden kanssa sekä seurataan tyytyväisyyttä ja ruokalis-
tan toimivuutta palveluissa.

Ruokatarvikkeiden pakkaukset lajitellaan kiinteistössä olevan lajittelu-
järjestelmän mukaisesti. Noudatamme kohteessa käytössä olevia lajit-
telumahdollisuuksia. Tärkeää olisi luoda kaupunkiympäristön toimialan 
hallinnoimissa tiloissa yhtenäinen tapa lajitella pakkaus- sekä valmis-
tuksessa syntyvää jätettä. Nykykäytännön mukaisesti pyrimme lajitte-
lemaan biojätteen, sekajätteen, energiajätteen sekä metallin ja lasin. 
Tällä hetkellä on toimipaikkakohtaisia tiloista johtuvia eroavuuksia ja 
tämän suunnittelu kaupunkitasoisesti HNH2035-näkökohdat huomioi-
den on kannatettavaa. Kaupunkiympäristön toimiala tekee parhaillaan 
jätetilojen kartoitusta Kaskon tiloihin. Uudessa, suunnitteilla olevassa 
tuotantolaitoksessa tilaus- ja toimitus -ketjun entistä parempi hallinta on 
tärkeä tavoite siten, että vastataan juuri tarpeeseen, oikeisiin määriin 
sekä ruoan kuljettamiseen ja pakkauksiin liittyen.

Jätteiden lajittelun kasvatukselliseen merkitykseen, asenteisiin ja käyt-
täytymiseen pyritään vaikuttamaan ennakoivasti mm. yhteisellä suun-
nittelulla ja osallistamisella. Syntyvien jätteiden lajitteluun ja hävikistä 
viestimiseen kiinnitetään huomiota muun muassa kansalliseen hävikki-
viikkoon liittyvässä kampanjoinnissa kaikissa kouluissa ja päiväkodeis-
sa sekä Palvelukeskus Helsingin yhdessä Kaskon kanssa yläkouluille 
toteuttamassa palvelumuotoiluprojektissa, jota pilotoidaan syksyllä 
2020. Pilotissa syntyvästä hävikistä ja määrästä viestitään päivittäin ja 
saatujen kokemusten pohjalta hävikistä viestimistä kehitetään eteen-
päin ja asia tehdään näkyväksi ja helposti ymmärrettäväksi. Lisäksi 
Palvelukeskus Helsinki osallistuu tarvittaessa myös kohteen ympäristö-
työryhmien kokouksiin ja Kaskon hallinnon järjestämiin jätekartoituksiin. 
Niihin tulee tarvittaessa myös tuottaa tietoja kohteen edellyttämällä ta-
valla keittiö-, linjasto- ja lautasbiojätteestä

Esittelijä
yksikönjohtaja
Mikael Neuvonen

Lisätiedot
Mikael Neuvonen, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27752

mikael.neuvonen(a)hel.fi
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 11.08.2020 § 178

HEL 2020-002498 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle Arja Kar-
huvaaran toivomusponnesta seuraavan lausunnon:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ruokapalvelujen suunnittelu 
tehdään yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Palvelukuvauksissa 
määritellään ruokalistojen ja aterioiden suunnittelun periaatteet, laatu ja 
sisältö. Toimiala vastaa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjänä 
näiden määrittelystä. Palveluntuottajat vastaavat ruokapalvelujen tuot-
tamisesta, elintarvikkeiden ja tarvittavien pakkausmateriaalien hankin-
nasta, ruoan valmistuksesta ja ruoan tarjoilusta. Palveluntuottajat vas-
taavat myös valmistettavien ruokamäärien suunnittelusta, ruoan riittä-
vyydestä, mahdollisen ylijäämäruoan myynti- tai jakelutoiminnasta ja 
jätteiden lajittelusta. Palveluntuottajat pyrkivät päivittäisessä toiminnas-
saan menekin seuraamiseen, tarvittavien ruokamäärien ennustamiseen 
ja mahdollisimman pieneen hävikkiin myös kustannussyistä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala edellyttää ruokapalvelusopimuk-
sissa palveluntuottajaa tuottamaan ruokapalvelut kestävän kehityksen, 
Helsingin kaupungin periaatteiden ja voimassa olevien ohjeiden mu-
kaan sekä lainsäädännön (esim. ympäristösuojelulaki ja -asetus, jäte-
laki ja -asetus) edellyttämällä tavalla. Palveluntuottajan toiminnan tulee 
tukea toimialan, koulun tai päiväkodin toimintasuunnitelmiin kirjattuja 
toimintaperiaatteita jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentämisessä, 
niiden lajittelussa, säilyttämisessä sekä kierrättämisessä. Lisäksi toi-
minnan pitää tukea asetettuja kasvatuksellisia tavoitteita. Palveluku-
vausten mukaan tuottajan tehtävänä on myös omilla toimenpiteillään 
vaikutettava koulujen ja päiväkotien eri jätelajien jätemäärien vähentä-
miseen.

Palveluntuottajan edellytetään lajittelevan jätteet kohteessa käytössä 
olevan ohjelman mukaisesti. Palveluntuottaja noudattaa kohteessa 
käytössä olevia lajittelumahdollisuuksia. Jätteiden lajittelu on toimipis-
tekohtainen. Kaikissa kohteissa kerätään erikseen biojätteet, paperit ja 
sekajäte. Kohteesta riippuen voi olla mahdollista kerätä keräyskarton-
git, pahvit, lasit, metallit ja muovit.

Ruokapalveluntuottajan edustajan edellytetään tarvittaessa osallistuvan 
myös kohteen ympäristötyöryhmien kokouksiin ja kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan hallinnon järjestämiin jätekartoituksiin. Niihin tulee tar-
vittaessa myös tuottaa tietoja kohteen edellyttämällä tavalla keittiö-, lin-
jasto- ja lautasbiojätteestä.
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Kerran vuodessa, valtakunnallisella hävikkiviikolla, palveluntuottajat 
tuovat lautashävikin määrät ja muuta tietoa aiheesta esiin ruokasaleihin 
toimialan toiveen mukaisesti.

Kaupunkiympäristön toimiala tekee parhaillaan jätetilojen kartoitusta 
Kaskon tiloihin. Kartoituksen tavoitteena on lajittelun lisääminen siten, 
että jatkossa kaikissa kasvatuksen ja koulutuksen tiloissa on mahdollis-
ta lajitella jätteet seitsemään jätelajiin HSY:n jätelajittelukäytännön mu-
kaisesti (biojäte, lasipakkaukset, pienmetalli, kartonki ja pahvi, muovi-
pakkaukset, paperi ja sekajäte). Kun jätelajien kierrätys muuttuu tähän 
malliin, lajittelua tullaan edellyttämään myös kohteiden ruokapalvelun-
tuottajilta.

Toimialalla on myös tunnistettu tarve kehittää ruokahävikin seurantaa 
ja edesauttaa palvelutuottajia vähentämään syntyvää hävikkiä. Välinei-
tä yhtenäisen ruokahävikin seurannan ja tilastoinnin toteuttamiseen on 
hyvä suunnitella yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Näin toimialan 
tarvitsema tieto saadaan kaikilta palveluntuottajilta jatkossa samalla ta-
valla ja tilastointi sekä vertailtavuus ovat mahdollisia. Toimiala aloittaa 
tarkemman ruokahävikin seurannan suunnittelun Palvelukeskus Hel-
singin kanssa syksyllä 2020. Kilpailutettujen kohteiden palvelukuvauk-
siin asia voidaan kirjata seuraavien sopimuskausien alkaessa Palvelu-
keskus Helsingin kanssa saatujen kokemusten pohjalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22596

katja.peranen(a)hel.fi
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§ 631
Sijoitus Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon liittyen Tanssin talo -hankkeeseen

HEL 2020-002167 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2015 hyväksytyn Tanssin talo -
hankkeen rahoitusta koskevan puitesopimuksen ja Kiinteistö Oy Kaa-
pelitalon rahoitusanomuksen mukaisesti

 hyväksyä 6 900 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen 
tekemisen Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon, sekä

 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja edellä mainitut 6 900 
000 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen talousarvion 
tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käy-
tettäväksi. 

Lisäksi kaupunginhallitus kehotti talous- ja suunnitteluosastoa huoleh-
timaan Tanssin talo -hankkeeseen liittyvien valtionavustusten hakemi-
seen ja maksatukseen liittyvistä tarpeellisista toimenpiteistä yhteistyös-
sä Kiinteistö Oy Kaapelitalon kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Rahoitushakemus
2 Liite 1 rahoitushakemukseen (hankkeen rahoitustarve 11.2020-3.2021)
3 Liite 2 rahoitushakemukseen (kassavirtalaskelma)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Jane ja Aatos Erkon säätiö Esitysteksti
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Kiinteistö Oy Kaapelitalo Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita 
Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan korttelissa 20001 tonttia nro 5 
sekä Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan kortteliin nro 252 muo-
dostettavaa tonttia sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Tanssin talo -hanke

Kaupunginjohtajan perustama Tanssin talo -työryhmä esitti loppurapor-
tissaan 31.10.2015, että Tanssin talo toteutetaan Kiinteistö Oy Kaapeli-
talon (jäljempänä Kaapelitalo) yhteyteen rakennettavaan uudisraken-
nukseen. Tanssin talon uudisrakennus tulee Kaapelitalon omistukseen. 
Myös Kaapelitalossa sisällä olevia tiloja peruskorjataan Tanssin talon 
käyttöön. Uudisrakennushankkeen kokonaiskustannuksiksi työryhmä 
arvioi 27 miljoonaa euroa suunnittelukustannukset mukaan lukien. 
Kaapelitehtaan vanhojen tilojen osalta muutosten kustannuksiksi arvioi-
tiin 7,8 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2015, § 1223 osaltaan hyväksyä Tans-
sin talon toteuttamista koskevan puitesopimuksen, joka allekirjoitettiin 
kaupungin, Kaapelitalon, Tanssin talo ry:n sekä Jane ja Aatos Erkon 
säätiö sr:n välillä 18.12.2015. Puitesopimuksen liitteenä on opetus- ja 
kulttuuriministeriön 3.12.2015 antama ilmoitus valtion osallistumisesta 
Tanssin talon uudisrakennuksen rahoittamiseen. 

Puitesopimuksella ja valtion ilmoituksella hankkeen 34,8 miljoonan eu-
ron rahoitus muodostui seuraavasti:

 Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt hankkeelle 15 miljoonan 
euron suuruisen avustuksen;

 Helsingin kaupunki ja valtio vastaavat uudisrakentamisen toteutta-
misen kustannuksista yhtä suurin osuuksin säätiön myöntämän 
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avustuksen ylimenevältä osalta. Helsingin kaupunki sitoutuu rahoit-
tamaan uudisrakennushanketta enintään 6 miljoonalla eurolla. Val-
tio osallistuu uudisrakennuksen rakentamiseen yhteensä enintään 6 
miljoonan euron valtionavustuksella, joka maksetaan jälkikäteen 
vuosittain; sekä

 Kiinteistö Oy Kaapelitalo rahoittaa hanketta 7,8 miljoonalla eurolla, 
joka kohdistuu Kaapelitehtaan vanhojen osien muutostöihin.

Hankkeen suunnitteluaikaisen kustannusten nousun ja esitystekniikan 
alimitoitetun budjetoinnin johdosta hankkeen kokonaiskustannukset 
nousivat suunnitteluaikana 40 miljoonaan euroon. Helsingin kaupun-
ginhallitus päätti 7.10.2019, § 679 korottaa kaupungin rahoitusosuutta 
Tanssin talo -hankkeessa yhteensä enintään 3,95 miljoonalla. Lisäksi 
käytyjen keskustelun mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu li-
särahoitukseen rahoittamalla esitystekniikan kustannuksia 1 250 000 
eurolla. Tämä rahoitus myönnetään suoraan Tanssin talo ry:lle, jonka 
omistukseen esitystekniikka tulee.

Kaupungin svop-sijoitusten ja Jane ja Aatos Erkon säätiön avustusten maksaminen

Puitesopimuksen mukaan säätiön avustusten maksatus on sidottu ra-
kentamisen tosiasialliseen etenemiseen. Lisäksi lähtökohtana on, että 
julkisen tahon maksamat osuudet ovat yhteenlaskettuna vähintään yhtä 
suuret kuin säätiön avustuksesta kulloinkin maksettu kokonaismäärä. 

Käytännössä hankkeen rahoitus toteutetaan siten, että Jane ja Aatos 
Erkon säätiö antaa avustuksensa kaupungille, joka puolestaan sijoittaa 
säätiön ja kaupungin oman rahoitusosuuden vaiheittain Kaapelitalon si-
joitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Kaapelitalo toteuttaa hank-
keen tällä sijoitetulla pääomalla sekä valtion ilmoituksen mukaisella jäl-
kirahoituksella.

Kaupunginhallitus on 29.5.2017 (§ 610), 7.5.2018 (§ 298), 7.10.2019 (§ 
679) ja 23.3.2020, § 205 päätöksillään Kiinteistö Oy Kaapelitalon rahoi-
tusanomusten mukaisesti päättänyt yhteensä 17 000 000 euron sijoi-
tusten tekemisestä yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 
Tästä uudisrakennukseen kohdistuu 14 620 000 euroa.  

Jane ja Aatos Erkon säätiö on maksanut hankkeeseen kohdistuvaa 
avustustaan kaupungille vuoden 2017 kustannusten osalta 449 000 eu-
roa, vuoden 2018 osalta 1 680 004,38 euroa, vuoden 2019 osalta 2 
742 901,19 euroa sekä vuoden 2020 kustannusten osalta 3 007 929,48 
euroa, eli yhteensä 7 879 835,05 euroa. 

Kiinteistö Oy Kaapelitalo vastaa avustukseen liittyen Jane ja Aatos Er-
kon säätiölle tehtävästä raportoinnista.
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Valtionavustuksen maksaminen

Valtio on sitoutunut Tanssin talo -hankkeen rahoittamiseen 6 miljoonal-
la eurolla, minkä lisäksi valtio on sitoutunut rahoittamaan esitysteknii-
kan kustannuksia 1,25 miljoonalla eurolla. Valtion rahoitus toteutuu 
osittain jälkirahoitteisena ja edellyttää kaupungin tekemiä valtionavus-
tushakemuksia sekä niihin perustuvia maksatuspäätöksiä hankkeen 
etenemisen mukaisesti. 

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön edellytysten mukaisesti kaupunki 
ja Kaapelitalo ovat 7.1.2020 allekirjoittaneet valtionavustukseen liitty-
vän delegointisopimuksen. Sopimuksen perusteella kaupunki voi siirtää 
opetus- ja kulttuuriministeriön Tanssin talo -hankkeelle myöntämän val-
tionavustuksen Kaapelitalolle.

Valtionavustuksia on myönnetty hankkeeseen vuoden 2019 osalta 420 
000 euroa ja 1,5 miljoonaa euroa sekä vuoden 2020 osalta 2 miljoonaa 
euroa, eli yhteensä 3 920 000 euroa. Myönnetyn valtionavustuksen 
maksatus tapahtuu kolmessa erässä seuraavasti siten, että 

 1. erä maksetaan, kun hanke on aloitettu,

 2. erä maksetaan, kun hankkeen valmiusaste on 50%

  3. erä maksetaan, kun hankkeen valmiusaste on 100%. 

Valtionavustuksia on maksettu kesään 2020 mennessä 1 568 000 eu-
roa.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon rahoitusanomus Helsingin kaupungille

Kiinteistö Oy Kaapelitalo esittää Tanssin talo -hankkeen 1.2.11.2020 – 
31.3.2021 välisen rahoitustarpeen täyttämiseksi ja yhtiön kassavirran 
turvaamiseksi, että kaupunki sijoittaa 6 900 000 euron rahoitusosuuden 
Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtiontukiarviointi

Kaupungin pääomasijoitusta Kiinteistö Oy Kaapelitaloon on tarkastelta-
va valtiontukea koskevien säännösten nojalla. 

Valtiontukisäännöksien soveltamisalaan kuuluu julkisyhteisön varoista 
myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla 
jotakin yritystä tai tuotannonalaa siltä osin kuin tuki vaikuttaa jäsenval-
tioiden väliseen kauppaan. Yrityksellä tarkoitetaan taloudellista toimin-
taa harjoittavia yksiköitä niiden oikeudellisesta muodosta ja rahoitusta-
vasta riippumatta. Kaapelitalon toimintaa on pidettävä pääosiltaan ta-
loudellisena toimintana valtiontukisäännösten tarkoittamassa mielessä, 
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koska se vuokraa tiloja taloudellista toimintaa harjoittaville vuokralaisil-
le.

Tuki Tanssin talo -hankkeeseen myönnetään komission asetuksen 
(EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus, myöh. RPA) 53 ar-
tiklan mukaisena investointitukena kulttuurin ja kulttuuriperinnön edis-
tämiseen. Tanssin taloa käytetään kulttuurisiin tarkoituksiin. Tukikelpoi-
sia kustannuksia ovat aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehtä-
viin investointeihin liittyvät kustannukset. Hankkeen tukikelpoiset kus-
tannukset koostuvat hankkeen rakennuskustannuksista. Tuen määrä ei 
saa ylittää tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin liikevoiton ero-
tusta. Tuen ylittäessä tukikelpoisten kustannusten ja investointien liike-
voiton erotuksen, on tuki perittävä tältä osin takaisin.

RPA 4 artiklan 1 z -kohdan perusteella investointitukea kulttuuri- ja kult-
tuuriperinnön tukemiseen saa myöntää enintään 150 miljoonaa euroa 
hanketta kohden. Kaupunginhallitus on myöntänyt Kiinteistö Oy Kaape-
litalolle vastikkeettoman sijoituksen yhtiön sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon 29.5.2017 (1 159 004,00 euroa), 7.5.2018 (3 360 
008,77 euroa), 7.10.2019 (5 485 802,39 euroa) ja 23.3.2020 (6 995 
184,84). Ottaen huomioon jo tehdyt sekä nyt ja tulevaisuudessa tehtä-
vät puitesopimuksen ja lisärahoituspäätöksen mukaiset pääomasijoi-
tukset, hankkeelle myönnettävän tuen kokonaismäärä jää selvästi alle 
150 miljoonan euron. Raja ei ylity myöskään valtion hankkeeseen 
myöntämä tuki huomioon ottaen.

Tuen saajana pääomasijoituksen osalta on Kaapelitalo, joka kuuluu 
Helsingin kaupunkikonserniin. Kaapelitaloa kohtaan ei ole annettu sel-
laista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta 
perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjen vastaiseksi ja sisä-
markkinoille soveltumattomaksi eikä Kaapelitalo ole ryhmäpoikkeusa-
setuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut 
ryhmäpoikkeusasetuksen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edelly-
tykset.

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekee pääomasijoituksesta komis-
siolle RPA:n liitteen II mukaisen jälki-ilmoituksen sähköisesti työ- ja 
elinkeinoministeriön välityksellä.

Lopuksi

Tanssin talo -hanke on merkittävä osa vuonna 2010 perustetun Tans-
sin talo ry:n tavoitetta edistää tanssitaiteelle ja -kulttuurille soveltuvan 
toiminta- ja tilakokonaisuuden syntymistä Helsinkiin Kaapelitehtaalle. 

Hankkeessa on mukana useita rahoittajia, ja Jane ja Aatos Erkon sää-
tiön avustuksen ehtona on muun muassa se, että Helsingin kaupunki ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2020 79 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/12
05.10.2020

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

valtio osallistuvat hankkeeseen riittävällä panostuksella. Hankkeen 
edetessä kaupungin on tarpeen jatkaa puitesopimuksessa sovittua ja 
7.10.2019 lisärahoituksella täydennettyä rahoitusta Kiinteistö Oy Kaa-
pelitalolle. 

Perustuen Kiinteistö Oy Kaapelitalon laskelmiin Tanssin talo -hankkeen 
rahoitustarpeesta tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista tehdä Kiin-
teistö Oy Kaapelitalolle 6 900 000 euron suuruinen vastikkeeton sijoitus 
yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Jane ja Aatos Er-
kon säätiö maksaa hankkeeseen kohdistuvaa avustustaan kaupungille 
loppuvuodesta 2020 yhteensä 2 967 000 euroa. Maksu kirjataan talou-
sarvion tilille 8 07 52, Muu pääomatalous, muut pääomatulot.

Seuraava hankkeeseen liittyvä pääomasijoitus Kaapelitaloon tulee tä-
män hetkisen arvion mukaan tehtäväksi keväällä 2021 rakentamisen 
edetessä. Rakennustöiden 50% valmiusaste saavutetaan lokakuussa 
2020. Hanke valmistuu lokakuussa 2021.

Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelui-
den kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Rahoitushakemus
2 Liite 1 rahoitushakemukseen (hankkeen rahoitustarve 11.2020-3.2021)
3 Liite 2 rahoitushakemukseen (kassavirtalaskelma)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Jane ja Aatos Erkon säätiö Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Kiinteistö Oy Kaapelitalo Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia
Talpa

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.03.2020 § 205

HEL 2020-002167 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2015 hyväksytyn Tanssin talo -
hankkeen rahoitusta koskevan puitesopimuksen ja Kiinteistö Oy Kaa-
pelitalon rahoitusanomuksen mukaisesti

 hyväksyä 6 995 184,84 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituk-
sen tekemisen Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon, sekä 

 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja edellä mainitut 6 995 
184,84  euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen talousar-
vion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen 
käytettäväksi. 

Lisäksi kaupunginhallitus kehotti talous- ja suunnitteluosastoa huoleh-
timaan Tanssin talo -hankkeeseen liittyvien valtionavustusten hakemi-
seen ja maksamiseen liittyvistä tarpeellisista toimenpiteistä yhteistyös-
sä Kiinteistö Oy Kaapelitalon kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2020 81 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/13
05.10.2020

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

§ 632
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 12.8.2020 § 172 
koskien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-009627 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 12.8.2020 § 172 
päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrit-
täjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********

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

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

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

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

3 Elinkeinojohtaja 12.8.2020 § 172

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 10.8.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 12.8.2020 § 172 hylännyt hakemuk-
sen. Hakemus on hylätty, koska hakijaa ei katsottu päätoimiseksi yksi-
nyrittäjäksi. Yrittäjällä oli palkattuja työntekijöitä.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 12.8.2020 
§ 172.

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

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 13.8.2020. 
Oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 24.8.2020. Oikai-
suvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut sää-
detyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

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

Oikaisuvaatimuksen perustelut mainitaan liitteessä 1.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

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

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

Työ- ja elinkeinoministeriön kunnille antaman ohjeistuksen mukaan yk-
sinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla 
ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti 
mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsen-
sä lisäksi 1 - 5 henkilöä mutta on lomauttanut työntekijänsä, katsotaan 
tämän kuuluvan ELY-keskusten palveluiden piiriin. Mikäli yrittäjä on irti-
sanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi mui-
ta, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojoh-
tajan päätöksellä 12.8.2020 § 172, koska hakijaa ei katsottu asetuksen 
(199/2020) 2 §:n mukaiseksi päätoimiseksi yksinyrittäjäksi.

Päätöksen perustelut mainitaan liitteessä 1.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elin-
keinojohtajan päätöksestä 12.8.2020 § 172 tehdyn oikaisuvaatimuksen 
ja myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttami-
seen oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Edellytykset avustuksen myöntämiselle

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

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

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

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

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

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

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

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

Ehdot

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

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

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

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai il-
meisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa 
kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin. 
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Avustuksensaaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntä-
neelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei 
ole käytetty ehtojen vastaisesti.

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

Valtiontukiarviointi

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

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

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

3 Elinkeinojohtaja 12.8.2020 § 172

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
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§ 633
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 4.6.2020 § 80 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-007613 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 4.6.2020 § 80 pää-
töksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrittä-
jän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********

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

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
3 Elinkeinojohtaja 4.6.2020 § 80

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 1.6.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 4.6.2020 § 80 hylännyt hakemuksen. 
Hakemus on hylätty, koska hakijaa ei katsottu päätoimiseksi yksinyrittä-
jäksi. Yrittäjällä ei ollut YEL-vakuutusta, eikä 20 000 euron vuotuista 
yrittäjätuloa tai laskutusta.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 4.6.2020 § 
80.

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

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 4.6.2020. 
Oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 8.6.2020. Oikai-
suvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut sää-
detyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

********** vaatii päätöstä oikaistavaksi siten, että hakijalle myönnetään 
avustusta COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen 
taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi. Oikaisuvaatimuksessa 
********** esittää listauksen COVID-19 -epidemian seurauksena pe-
ruuntuneista tilauksista. Tilauksia on peruuntunut selvityksen mukaan 
21 150 euron edestä.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Valtioneuvosto on 9.4.2020 voimaan tulleella asetuksella säätänyt yk-
sinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille 
(199/2020). Asetuksen 7 §:n mukaan valtionapuviranomaisena toimii 
työ- ja elinkeinoministeriö.
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Asetuksen (199/2020) 2 §:n mukaan yksinyrittäjällä tarkoitetaan toimin-
nan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, yksin ta-
loudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittä-
jää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän 
eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään 
vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.

Työ- ja elinkeinoministeriön kunnille antaman ohjeistuksen mukaan tu-
kea voidaan myöntää myös uusille yrittäjille. Jos yrittäjä on vasta aloit-
tanut toimintansa eikä ole vielä ottanut YEL-vakuutusta, yrittäjän pitää 
voida osoittaa, että liikevaihtoa kertyy 20 000 euroa vuodessa. Tämä 
osoitetaan toiminnan alun (vähintään yksi kuukausi) mukaiseen yrittäjä-
tuloon tai laskutukseen perustuen (kirjanpito, tiliotteet ym.) 

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojoh-
tajan päätöksellä 4.6.2020 § 80, koska hakijaa ei katsottu asetuksen 
(199/2020) 2 §:n mukaiseksi päätoimiseksi yksinyrittäjäksi. Yrittäjällä ei 
ollut YEL-vakuutusta, eikä hakemuksessa esitetty 20 000 euron vuo-
tuista yrittäjätuloa tai laskutusta.

Hakijan yritystoiminta alkanut tammikuussa 2020, eikä hakijalla ole vie-
lä YEL-numeroa. Oikaisuvaatimuksessa hakija on kuitenkin esittänyt 
listauksen COVID-19 -epidemian seurauksena peruuntuneista tilauksis-
ta, joiden arvo ylittää 20 000 euroa. Hakija on täten esittänyt, että CO-
VID-19 -epidemian vuoksi häneltä on ajalla 14.3. -12.9.2020 jäänyt 
saamatta laskutettavaa yritystuloa yli 20 000 euroa. Oikaisuvaatimuk-
sen tekijää voidaan näin ollen pitää asetuksen (199/2020) 2 §:n mukai-
sena yksinyrittäjänä. Lisäksi muut asetuksen (199/2020) 5 §:n mukaiset 
edellytykset tuen myöntämiselle täyttyvät.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elin-
keinojohtajan päätöksestä 4.6.2020 § 80 tehdyn oikaisuvaatimuksen ja 
myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttami-
seen oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Edellytykset avustuksen myöntämiselle

Avustusta voidaan myöntää yksinyrittäjälle. Yksinyrittäjien tukemisesta 
annetussa valtioneuvoston asetuksessa (199/2020) yksinyrittäjällä tar-
koitetaan toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riip-
pumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa 
päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa 
ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi 
esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuk-
sen.
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Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittä-
jällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myön-
netään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti. 

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

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

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

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

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

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

Ehdot

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

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

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

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

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

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

Valtiontukiarviointi

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
3 Elinkeinojohtaja 4.6.2020 § 80

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 634
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 28.5.2020 § 65 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-007243 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä elinkeinojohtajan päätöksestä 
28.5.2020 § 65 tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimukses-
sa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
3 Elinkeinojohtaja 28.5.2020 § 65

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 19.5.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 28.5.2020 § 65 hylännyt hakemuk-
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sen. Hakemus on hylätty, koska yksinyrittäjä on saanut Business Fin-
landin rahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteisiin.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 28.5.2020 
§ 65.

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

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 28.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 29.5.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

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

Oikaisuvaatimuksessa ********** tuo esille, että 23.4.2020 Helsingin 
kaupungin yksinyrittäjäntuen neuvonnasta saadun tiedon ja hakuhet-
kellä Helsingin kaupungin verkkosivuilla olleen yksinyrittäjätuen ha-
kuohjeen mukaan Business Finlandin tuki ei ollut esteenä yksinyrittäjän 
toimintatuen saamiselle. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että 
Business Finlandin tuki ohjautuu liiketoiminnan kehittämiseen, kun taas 
yksinyrittäjän toimintatuki menisi perusliiketoiminnan kustannusten kat-
tamiseen.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Valtioneuvosto on 9.4.2020 voimaan tulleella asetuksella säätänyt yk-
sinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille 
(199/2020). Asetusta sovelletaan valtionavustuksen myöntämiseen 
kunnille kustannuksiin, jotka aiheutuvat COVID-19 -epidemian aiheut-
taman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi 
yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta. Asetuksen 7 §:n mukaan 
valtionapuviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö. 
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Työ- ja elinkeinoministeriön 30.4.2020 julkaiseman ohjeistuksen mu-
kaan yrityksille koronatilanteesta selviytymiseen tarkoitettuja tukia ei 
ole tarkoitus käyttää samanaikaisesti. Tukea ei voi myöntää samaan 
tarkoitukseen kahta kertaa. Yksinyrittäjien tuen myöntää kunta, 1–5 
henkeä työllistävien tuen ELY-keskus ja suurempien yritysten tuen Bu-
siness Finland. Business Finlandin myöntämän koronatuen alkuvai-
heessa rahoituksen hakijalle ei asetettu työntekijöiden määrään liitty-
vää rajoitusta. Mikäli yksinyrittäjä on tuolloin saanut Business Finlandin 
tukea, ei hän ole enää oikeutettu saamaan yksinyrittäjän tukea. Mikäli 
yksinyrittäjä on saanut aiemmin muuhun kuin koronatilanteeseen tar-
koitettua tukea, tukiharkinta tehdään normaalisti mm. de minimis -
säädökset huomioon ottaen.

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojoh-
taja päätöksellä 28.5.2020 § 65, koska yksinyrittäjä on saanut Business 
Finlandin rahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Oikaisuvaatimuk-
sen yhteydessä ********** on esittänyt Helsingin kaupungin yksinyrittäjä-
tuen neuvonnasta 23.4.2020 saamansa sähköpostin, jossa todetaan, 
että tuolloin kaupungilla ei vielä ollut työ- ja elinkeinoministeriön ilmoi-
tusta siitä, että Business Finlandilta saatu koronarahoitus olisi este yk-
sinyrittäjän toimintatuen saamiselle.

********** on 21.4.2020 tiedustellut Helsingin kaupungin yksinyrittäjä-
tuen neuvonnasta Business Finlandin myöntämän liiketoiminnan kehi-
tysrahoituksen vaikutusta kunnan myöntämään yksinyrittäjän toiminta-
tukeen. Häntä on kaupungin yksinyrittäjätuen neuvonnasta ohjeistettu 
23.4.2020 sen hetkisen valtioapuviranomaisen ohjeen mukaisesti. Val-
tionapuviranomaisen ohjeistus koronatilanteesta selviytymiseen tarkoi-
tettujen tukien päällekkäisyydestä päivitettiin tämän jälkeen 30.4.2020. 
Hakija on jättänyt Helsingin kaupungille hakemuksen yksinyrittäjän toi-
mintatuesta 19.5.2020. Tuolloin kaupungin hakuohjeissa ei ollut mai-
nintaa, jonka mukaan yksinyrittäjä olisi oikeutettu kunnan myöntämään 
toimintatukeen, vaikka hän olisi jo saanut Business Finlandilta liiketoi-
minnan kehitysrahoitusta häiriötilanteessa.

Business Finlandin verkkosivuilta käy ilmi, että ********** on saanut lii-
ketoiminnan kehitysrahoitusta häiriötilanteessa 39 000 euroa. Valtiona-
puviranomaisena toimivan työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen 
mukaan yrityksille koronatilanteesta selviytymiseen tarkoitettuja tukia ei 
ole tarkoitus käyttää samanaikaisesti. ********** ei ole oikeutettu kunnan 
myöntämään yksinyrittäjän toimintatukeen, koska yritykselle on jo 
myönnetty koronatilanteesta selviytymiseen tarkoitettua tukea Business 
Finlandilta.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
3 Elinkeinojohtaja 28.5.2020 § 65

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 635
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 29.4.2020 § 25 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-006276 T 02 05 01 00

Päätös

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus
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********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 21.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 29.4.2020 § 25 hylännyt oikaisuvaa-
timuksen tekijän hakemuksen. Hakemus on hylätty liitteessä 1 mainitul-
la syyllä.

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

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

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 30.4.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 4.5.2020. Oikai-
suvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut sää-
detyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen tekijää on 26.6.2020 pyy-
detty toimittamaan lisäselvitystä vaatimuksensa perusteista 10.7.2020 
mennessä. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole toimittanut pyydettyjä lisä-
selvityksiä.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

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

Oikaisuvaatimuksen perustelut ovat liitteessä 2.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

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

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

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

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

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

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perusteet mainitaan liittees-
sä 3.

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

Edellytykset avustuksen myöntämiselle

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

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

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

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

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

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

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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§ 636
Tasa-arvotoimikunnan jäsenen valinta

HEL 2020-010032 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus 

 myönsi Pia Sieviselle eron tasa-arvotoimikunnan jäsenen luotta-
mustoimesta ja

 valitsi Anniina Iskaniuksen jäseneksi tasa-arvotoimikuntaan vuonna 
2021 päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta 
valita Anniina Iskaniuksen jäseneksi tasa-arvotoimikuntaan vuonna 
2021 päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronilmoitu 2.9.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus valitsi Pia Sievisen (Kok.) 24.6.2019 § 474 jäseneksi 
tasa-arvotoimikuntaan vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi. Pia Sievi-
nen pyytää 2.9.2020 eroa tasa-arvotoimikunnan jäsenen luottamustoi-
mesta henkilökohtaisten syiden vuoksi. 

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

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

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
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronilmoitu 2.9.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Tasa-arvotoimikunta
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 607
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HEL 2020-010032 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

28.09.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 637
Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi osuuskuntamuotoisen 
asumisen edistämisestä

HEL 2019-010684 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
9.10.2019 hyväksymän toivomusponnen (Laura Kolbe) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Samalla kun kaupunginhallitus merkitsee vastauksen tiedoksi se tote-
aa, että kaupungin tahtotila koskien välimuodon asumisen edistämistä 
ratkaistaan asumisen ja maankäytön ohjelmaa koskevan päätöksen-
teon yhteydessä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisäys: ”Samalla kun kaupunginhallitus merkitsee vas-
tauksen tiedoksi se toteaa, että kaupungin tahtotila koskien välimuodon 
asumisen edistämistä ratkaistaan asumisen ja maankäytön ohjelmaa 
koskevan päätöksenteon yhteydessä”.

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
9.10.2019 hyväksymän toivomusponnen (Laura Kolbe) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään valtuutettu Otto Meren aloitetta Hitas-järjestelmän lak-
kauttamisesta 9.10.2019 kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla valtuu-
tettu Kolben toivomusponnen, jonka mukaan tulee selvittää mahdolli-
suutta, laadittaessa asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaa, miten 
kaupunki voisi edistää osuuskuntamuotoista asumista.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava toivomusponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomuspon-
nen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua sen 
hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi valtuutetuil-
le. 

Osuuskuntamuotoisen asumisen kehittäminen

Osuuskuntamuotoista asumista on ollut Suomessa 100 vuotta. Sittem-
min osuuskuntatalot on muutettu asunto-osakeyhtiöiksi. Helsingissä ai-
noastaan Käpylässä ja Vallilassa on jäljellä osuuskuntamuotoista asu-
mista.

Asumisen hintataso on Helsingissä korkea johtuen tarjontaa suurem-
masta kysynnästä. Ns. välimuotoiset asumisen tuotteet sijoittuvat pit-
käaikaisesti säännellyn vuokra-asumisen ja sääntelemättömän omistu-
sasumisen väliin tarjoten vaihtoehtoja niille, joilla on mahdollisuus ja 
halua sitoa pääomaa asumiseensa, mutta ei mahdollisuutta tai halua 
ostaa sääntelemätöntä omistusasuntoa. Välimuotoisen asumisen tuot-
teita ovat mm. asumisoikeus-, Hitas- ja osa-omistusasunnot. Välimuo-
toista asumista on viime vuosina toteutunut vähemmän kuin olisi ollut 
kysyntää johtuen mm. rakennuttajien puutteesta. Tällä hetkellä erityi-
sesti vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen tuotanto kiinnostaa rakennut-
tajia asuntosijoittamisen suosion lisääntymisen vuoksi. Asunto-
osuuskuntamallia kehitetään erityisesti valtion toimesta vastaamaan 
välimuotoisen asumisen kysyntään. Toinen näkökulma osuuskunta-
asumisen kehittämisen taustalla on pyrkimys kehittää välimuotoisen 
asumisen tuotetta, jossa asukkailla on laajat vaikutusmahdollisuudet 
asumiseensa, mm. sen kustannuksiin, ja mahdollisuus sitä kautta myös 
yhteisöllisyyteen. 

Osuuskunta-asumista lähinnä oleva asumisen hallintamuoto on asumi-
soikeusasuminen. Asumisoikeusasumisessa asukas maksaa osuus-
kunta-asumisen tapaan osuuden asunnon hinnasta, jonka jälkeen 
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maksettavaksi jää kuukausittainen maksu. Asumisoikeusasunnot omis-
taa yhtiö, kuten Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva Helsingin asumi-
soikeus Oy (HASO), osuuskunta-asunnot omistaa osuuskunta, jonka 
jäseninä asukkaat ovat. Asumisoikeusasumista kohtaan on kohdistunut 
valtakunnallisesti kritiikkiä, joka on kohdistunut mm. asumisen kalleu-
teen ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien vähäisyyteen. Kritiikki on 
pitkälti seurausta vanhentuneesta lainsäädännöstä. Asumisoikeuslain-
säädäntöä ollaan kokonaisuudessaan uudistamassa ja lakiluonnos oli 
lausunnoilla kesällä 2020. Lakiuudistuksen tavoitteena on lisätä asumi-
soikeusasumisen kohtuuhintaisuutta, järjestelmän läpinäkyvyyttä, 
asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia sekä lisäksi kehittää asukasvalin-
taa. HASO on jo ennen lakiuudistusta erittäin kohtuuhintainen ja sillä 
on mm. olemassa olevat rakenteet asukashallinnolle (yhteishallintomal-
li), toisin kuin monissa muissa asumisoikeusyhtiöissä. HASO on myös 
kilpailijoitaan huomattavasti edullisempi. 

Osuuskunta-asumisen kehittämiseen liittyen julkaistiin elokuussa 2020 
Pellervon taloustutkimuksen (PTT) tutkimus, jonka Asumisen rahoitus- 
ja kehittämiskeskus (ARA) tilasi yhdessä alan toimijoiden kanssa. Kun-
nista mukana olivat Helsingin ja Tampereen kaupungit. Tutkimuksessa 
on ensi kertaa kootusti selvitetty, millaisia suomalaiset asunto-
osuuskunnat ja niiden eri toimintamallit ovat. Lisäksi selvitettiin, miten 
lainsäädäntöä pitäisi kehittää asunto-osuuskuntien toiminnan edistämi-
seksi. Lainsäädännön kehittäminen tulee todennäköisesti tulevaisuu-
dessa jatkumaan. Se, mikä tutkimuksesta jäi uupumaan, on osuuskun-
ta-asumisen taloudellinen vertailu esimerkiksi suhteessa asumisoikeu-
sasumiseen.

Asuntopoliittiset tavoitteet ja tontinluovutus

Helsingin kaupungin asuntopoliittiset tavoitteet määritellään neljän vuo-
den välein laadittavassa Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön to-
teuttamisohjelmassa (AM-ohjelma). Voimassa oleva AM-ohjelma on 
vuodelta 2016. AM-ohjelmaluonnos 2020 on lausunnoilla 20.9. saakka 
ja tavoitteena on valmistella ohjelmaehdotus kaupunginvaltuuston pää-
tettäväksi syyskaudella 2020. 

Voimassa olevassa AM-ohjelmassa asumisen hallinta- ja rahoitusmuo-
dot on jaettu kolmeen luokkaan: valtion tukemat pitkän korkotuen ara-
vuokra-asunnot, välimuodon asunnot ja sääntelemättömät omistus- ja 
vuokra-asunnot. Välimuodon hallintamuotoihin kuuluvat pitkän korko-
tuen asumisoikeusasunnot, lyhyen korkotuen ara-vuokra-asunnot ja ta-
kauslainan turvin toteuttavat ara-vuokra-asunnot sekä Hitas-
omistusasunnot. Välimuodon asuntoja yhdistävä tekijä on asumisoi-
keusasuntoja lukuun ottamatta pitkää 40 vuoden korkotukea lyhyempi 
sääntely (10-30 vuotta).
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Kaupungin tontinluovutuksessa pitkän korkotuen ara-vuokra- ja asumi-
soikeusasunnoille luovutetaan tontit ARAn määrittämän enimmäistont-
tihinnan mukaan. Välimuodon tuotteista Hitas-omistusasunnoille on pit-
kään ollut 30 vuoden sääntelyyn perustuen markkinaehtoista hintaa 
alempi tontinhinta. Syyskaudella 2020 päätöksentekoon tuotavien 
maapoliittisten linjausten yhteydessä otetaan kantaa siihen, jatketaan-
ko Hitaksen maanvuokra-alennusta. Jos maanvuokra-alennus Hitaksen 
osalta poistuu, markkinaehtoista hinnoittelua alempi tontinhinta olisi ai-
noastaan pitkään, vähintään 40 vuotta, säännellyllä asumisella, jossa 
on lakisääteinen valvonta, asukasvalinnan sääntelyä sekä asuminen on 
omakustannusperusteita. 

Osuuskunta-asuminen on asumisen hallintamuoto, jota voidaan toteut-
taa usealla eri rahoitusmuodolla. Mahdollisia rahoitusmuotoja ovat mm. 
ara-rahoitteinen tai täysin vapaarahoitteinen. Helsingissä on vireillä viisi 
osuuskunta-asumisen hanketta, joista kaikki on rahoitettu tai tullaan 
tämän hetken tiedon mukaan rahoittamaan valtion 20 vuoden takaus-
lainalla. Kaupungin tontinluovutus tapahtuu tällöin markkinahintaisena.

Osuuskuntamuotoisen asumisen edistäminen

Kaupungin asuntopolitiikan tavoitteena on monipuolinen asumisen hal-
linta- ja rahoitusmuotojakauma sekä kaupunki- että asuinaluetasolla. 
Kaupungin tontinluovutuksessa ja yksityisellä maalla maankäyttösopi-
muksissa tavoitetta edistetään AM-ohjelman linjausten mukaisesti. AM-
ohjelmaluonnoksessa 2020 on tavoitteena esitetty, että asuntotuotan-
nosta välimuodon asumisena toteutuu aiemman ohjelman tapaan yh-
teensä 30 prosenttia. Kaupungin tahtotila on siten edelleen edistää vä-
limuodon asumista ja tarjota sitä kuluttajille.

Osuuskuntamuotoista asumista voidaan edistää pääsääntöisesti kah-
della tavalla. Joko luovuttamalla tontteja osuuskuntamuotoiseen asu-
miseen (ja yksityisellä maalla edellyttää osuuskuntamuotoista asumista 
maankäyttösopimuksin) tai rakennuttaa osuuskuntamuotoista asumista 
kaupunkina omaan omistukseen. Kaupungin ensisijainen tapa edistää 
osuuskuntamuotoista asumista on määrittää AM-ohjelmassa välimuo-
don asuntotuotannolle riittävän korkea tavoite ja edistää tavoitteen to-
teutumista tontinluovutuksen keinoin. Osuuskuntamuotoiseen asumi-
seen on jo luovutettu tontteja ensimmäisille pilottihankkeille kaupungin 
tontinluovutusperiaatteiden mukaisesti. 

HASO rakennuttaa AM-ohjelman mukaisesti kohtuuhintaisia välimuo-
don asumisoikeusasuntoja Helsingissä. HASO:n osuus Helsingin asu-
misoikeusasunnoista on lähes puolet. Kaupungin näkökulmasta ei ole 
tarkoituksenmukaista perustaa asunto-osuuskuntaa vielä tässä vai-
heessa ennen kuin kokemuksia ensimmäisistä osuuskuntapiloteista ja 
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mm. niiden kohtuuhintaisuudesta on saatavilla. Asumisoikeuslainsää-
dännön uudistumisen vaikutuksia on myös hyvä seurata. 

Kaupunki seuraa tarkoin osuuskunta-asumiseen liittyvää kehitystyötä 
(mm. lainsäädännön kehittyminen) ja on mukana aktiivisesti edellä 
mainitun PTT:n tutkimuksen kaltaisissa hankkeissa. Vireillä olevia 
asunto-osuushankkeita seurataan tarkoin ja niistä saatavia kokemuksia 
reflektoidaan asuntopoliittisiin tavoitteisiin. Kehittyvä kerrostalo -
ohjelmaan on hyväksytty viidestä asunto-osuuskuntahankkeesta kol-
me, jolloin niiden tuloksia ja mm. asukaskokemuksia saadaan tulevai-
suudessa hyvin kaupungin käyttöön.

Selvitys on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 610

HEL 2019-010684 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

28.09.2020 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
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§ 638
Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi selvittää mahdollisuuksia 
vahvistaa talousarvioprosessin läpinäkyvyyttä ja demokraattisuutta 
myös pienempien poliittisten ryhmien näkökulmasta

HEL 2019-012433 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
27.11.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Osana budjettiprosessin kehittämistä parannetaan pienempien poliittis-
ten ryhmien tiedonsaantia liittyen talousarvion valmisteluun, koskien 
sekä valmisteluasiakirjoja että talousarviota koskevien valtuustoryh-
mien tietopyyntöjen vastauksia.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotukseen: 

Osana budjettiprosessin kehittämistä parannetaan pienempien poliittis-
ten ryhmien tiedonsaantia liittyen talousarvion valmisteluun, koskien 
sekä valmisteluasiakirjoja että talousarviota koskevien valtuustoryh-
mien tietopyyntöjen vastauksia.

Kannattaja: Mai Kivelä

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 5
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan 
Vapaavuori

Ei-äänet: 9
Fatim Diarra, Veronika Honkasalo, Mai Kivelä, Mika Raatikainen, Na-
sima Razmyar, Tomi Sevander, Mikko Särelä, Reetta Vanhanen, San-
na Vesikansa

Tyhjä: 1
Marcus Rantala
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Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 
mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 9 (1 tyhjä).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toivomusponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
27.11.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään Helsingin kaupungin talousarviota vuodeksi 2020 ja ta-
loussuunnitelmaa vuosille 2020−2022 (27.11.2019 § 340) kaupungin-
valtuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: ”Valtuusto toivoo selvi-
tettävän mahdollisuuksia vahvistaa talousarvioprosessin läpinäkyvyyttä 
ja demokraattisuutta myös pienempien poliittisten ryhmien näkökulmas-
ta. (Katju Aro)”

Kaupunginkanslian vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa ja tulosbudje-
tissa yhtenä toimenpiteenä on talousarvioprosessin leanaus. Toiminta-
suunnitelman mukaan kaupunginkanslian johdolla sujuvoitetaan kau-
pungin talousarvioprosessia, johon kuuluvat talousarviovalmistelu, laa-
timisohjeet, noudattamisohjeet, ennusteet sekä talouden ohjauksen 
ryhmä. Leanaus ja siihen perustuva talousarvioprosessin kehittämistyö 
tehdään yhteistyössä kaupungin toimialojen kanssa. 

Talousarvioprosessin kehittäminen aloitettiin toimintasuunnitelman mu-
kaisesti vuoden 2020 alussa keskeisten talousarvioprosessiin osallistu-
vien henkilöiden haastatteluilla. Haastatteluilla kartoitettiin prosessin 
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keskeisimpiä haasteita ja alustavia ehdotuksia parantamistoimenpiteik-
si. Haastattelujen perusteella haasteet ryhmiteltiin eri aihekokonaisuuk-
siin. Talouden ohjausryhmässä ja kaupungin johtoryhmässä käsiteltiin 
haastattelujen tuloksia. Ensimmäisiksi kehittämiskohteiksi valittiin las-
kelmat, laskentaperusteet ja tietopohja sekä aikataulut. Lisäksi todet-
tiin, että prosessin läpinäkyvyyden parantaminen kytkeytyy kaikkiin ke-
hittämiskohteisiin. 

Valituista kehittämiskohteista järjestettiin työpajat, joissa haasteita ja 
alustavia parantamistoimenpiteitä jalostettiin eteenpäin. Työpajoihin 
kutsuttiin laaja osallistujajoukko toimialoilta, kansliasta, liikelaitoksista, 
yhteystyökumppaneista sekä valtuustoryhmistä. Työpajojen osallistujat 
olivat toimialoilta, kansliasta ja liikelaitoksista. Työpajojen jälkeen konk-
reettisten kehittämiskohteiden eri vaiheiden parantamistoimenpiteiden 
työstämistä jatkettiin pienryhmissä, joiden osallistujat olivat kansliasta 
ja toimialoilta. Koronaepidemian vuoksi pienryhmien työskentelyn jäl-
keen pidettäväksi aiottu isomman osallistujajoukon työpaja jouduttiin 
peruuttamaan ja lisäksi uusien kehittämiskohteiden työstämisen aloit-
taminen on viivästynyt.

Pienryhmätyöskentelystä saatiin konkreettisia kehittämistoimenpiteitä, 
joita on otettu käyttöön vuoden 2021 talousarvion valmisteluprosessis-
sa. Kehittämistoimenpiteet on esitelty kaupungin johtoryhmässä. Esi-
merkkejä kehittämistoimenpiteistä ovat talousarvioprosessin uusi aika-
taulu, laatimisohjeiden jakautuminen teknisiin valmisteluohjeisiin sekä 
raamiin ja laatimisohjeisiin, talousarviovalmistelun tietopankki toimialoil-
le, talousarviokirjan informatiivisuuden lisääminen, kaupungin johto-
ryhmän yhteinen tilannekuva ja keskustelu taloustilanteesta ja talous-
arvion valmistelusta sekä yhteistyön tiivistäminen kanslian ja toimialo-
jen välillä talousarvion valmistelussa.

Talousarvioprosessin kehittämistä on tehty tiiviissä yhteistyössä kans-
lian, toimialojen ja kaupungin johtoryhmän kesken. Kehittäminen on ta-
pahtunut pääosin virkamiesorganisaatiossa, luottamushenkilöille on tar-
jottu mahdollisuutta osallistua laajan osallistujajoukon työpajaan. Koro-
naepidemia vaikutti prosessin läpivientiin ja tiedottaminen laajemmalle 
joukolle jäi puutteelliseksi.   

Kaupunginhallitus toteaa, että läpinäkyvyyden parantaminen on kes-
keinen osa talousarvioprosessin kehittämisen kaikkia toimenpiteitä. 
Demokraattisuuden vahvistaminen ei noussut esille leanauksessa kar-
toitetuissa talousarvioprosessin haasteissa ja on suurelta osin valtuus-
toryhmien keskenään sovittava asia. Osana vuoden 2021 talousarvio-
valmistelua valtuustoryhmät ovat kokoontuneet kesäkuussa 2020 kaksi 
kertaa muodostamaan talouden tilannekuvaa. Talousarvion valmiste-
lusta tullaan pyydettäessä kertomaan valtuustoryhmille. Talousarvio-
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valmisteluun liittyvissä valtuustokeskusteluissa ryhmäpuheenvuorot ja 
käyty keskustelu analysoidaan. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että 
talousarvioprosessin kehittämisen tuloksena syntyvistä toimenpiteistä 
tiedotetaan avoimesti. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toivomusponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 611

HEL 2019-012433 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

28.09.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
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§ 639
Valtuutettu Mikko Särelän toivomusponsi erityisen tuen tarpeessa 
olevien lasten asemasta ja erillisrahoituksen vaikuttavuudesta

HEL 2019-012434 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
27.11.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään talousarviota vuodelle 2020 kaupunginvaltuusto hyväk-
syi valtuutettu Mikko Särelän ehdottaman toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että kaupunki olemassa olevien määrärahojen 
puitteissa selvittää mahdollisuudet erityisen tuen tarpeessa olevien las-
ten aseman parantamiseksi varhaiskasvatuksessa ja kouluissa sekä 
selvittää mahdollisuudet erityisen tuen tarpeessa olevien lasten erityis-
rahoituksen käyttötapojen, vaikuttavuuden ja alueellisen kohdistumisen 
parantamiseksi."
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Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkistrategian yksi keskeinen pai-
nopiste on nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen ja eriarvoisuuden 
vähentäminen. Mukana-ohjelmalla tavoitellaan systeemistä muutosta, 
jolla lasten ja nuorten syrjäytyminen ja kaupungin alueellinen eriytymi-
nen vähenevät. Hyvinvointia tulee tukea jo ennen ongelmien ilmaantu-
mista ja lapsuudessa ilmeneviin signaaleihin reagoida ennen vaikeita 
oireita.

Koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen ja eriarvoisuuden vähentä-
miseen sekä oppimisen tuen järjestämiseen saadaan rahoitusta tällä 
hetkellä useasta lähteestä ja keskenään erilaisille ajanjaksoille. Tämä 
vaikeuttaa opetuksen järjestäjän pitkäjänteistä taloussuunnittelua ja 
toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnossa on kuvattu yksityiskoh-
taisesti, miten ja millaisilla summilla erillisrahoitusta on varhaiskasva-
tuksessa ja kouluissa kohdennettu. Määrärahoja osoitetaan merkittä-
västi myös ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen järjestämiseen. Riittä-
vällä henkilöstömäärällä tuen tarpeiden tunnistaminen ja annetun tuen 
oikea-aikaisuus paranevat.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on pitänyt lausunnossaan tärkeänä, et-
tä sekä kaupungin omassa että ulkopuolisessa rahoituksessa tulisi olla 
jatkuvuutta, jolloin se antaisi enemmän liikkumavaraa ja mahdollistaisi 
pitkäjänteisen suunnittelun. Yksittäisten hankkeiden sijaan tulisi laajen-
taa yleiskatteellista valtionosuutta, jolloin opetuksen järjestäjät saisivat 
itse päättää, miten määrärahat käytetään.

Kaupunginhallituksen vastaus on kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2020 117 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/20
05.10.2020

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

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 615

HEL 2019-012434 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

28.09.2020 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 16.06.2020 § 148

HEL 2019-012434 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Mikko Särelän toivomusponnesta erityisen tuen tarpeessa 
olevien lasten erityisrahoituksen käyttötapojen, vaikuttavuuden ja alu-
eellisen kohdistumisen parantamisen selvittämisestä:

Lukuvuonna 2019–2020 suomenkielisessä kunnallisessa varhaiskasva-
tuksessa esiopetus mukaan lukien erityistä tukea saavia lapsia on 6,3 
% ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 2%. Suomenkielisessä 
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perusopetuksessa erityistä tukea saavia oppilaita on 13,1 % ja ruotsi-
kielisessä perusopetuksessa 7,9 %.

Erityistä tukea saavien lasten perusrahoitus

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa pääosa lapsen tukemisen 
henkilöstöstä on jaettu ja tarkistetaan joka toinen vuosi varhaiskasvatu-
salueen hoidossa olevien lasten lukumäärän perusteella. Osa tuen 
henkilöstöresurssista käytetään koko kaupunkia palveleviin tukiin.

Peruskoulut saavat sekä koulukohtaista että oppilaskohtaista määrära-
haa. Oppilaskohtaista määrärahaa koulu saa muun muassa erityisen 
tuen oppilaasta yleisopetuksen ryhmässä tai erityisluokalla sekä suo-
mi/ruotsi toisena kielenä oppilaiden määrän mukaisesti. 

Kaupungin myönteisen erityiskohtelun rahoitus

Varhaiskasvatus saa myönteiseen erityiskohteluun ja kaupunkiraken-
teesta johtuvien alueellisten hyvinvointierojen tasaamiseen 1,3 miljoo-
naa euroa vuodessa. Resurssista 1,23 miljoonaa euroa on jaettu var-
haiskasvatusalueille ja 70 000 euroa leikkipuistotoimintaan. Rahalla on 
saatu erikseen sovituilla asuma-alueilla suunnattua resursseja lapsille 
perusmitoitusta enemmän. 

Perusopetus saa myönteiseen erityiskohteluun ja kaupunkirakenteesta 
johtuvien alueellisten hyvinvointierojen tasaamiseen 2,53 miljoonaa eu-
roa. Lisämäärärahaan on tehty tänä vuonna 0,45 miljoonan euron koro-
tus. Tämä koulukohtainen lisämääräraha on jaettu kaikkien perusope-
tuksen koulujen yleisen ja tehostetun tuen oppilaiden määrän perus-
teella. Suurin osa rahasta käytetään opettajien ja avustajien palkkaa-
miseen.

Kaupunginhallituksen lisämäärärahat avustajien ja erityisopettajien palkkaamiseen

Kaupunginhallitus on myöntänyt 2020 varhaiskasvatukseen ja peruso-
petukseen erillistä lisämäärärahaa erityistä tukea tarvitsevien oppijoi-
den tukemiseen 1,1 miljoonaa euroa, josta esiopetukseen on kohden-
nettu 120 000 euroa. Perusopetuksessa erillismääräraha on kohden-
nettu yleisen ja tehostetun vahvistamiseen lisäämällä laaja-alaisten eri-
tyisopettajien resurssia kaikille niille kouluille, joille ei ole myönnetty yli 
50 000 euroa myönteisen erityiskohtelun lisämäärärahaa. Lisäksi kou-
lunkäyntiavustajien palkkaamiseen on myönnetty 0,5 miljoonan euron 
lisämääräraha. Suomenkieliseen varhaiskasvatukseen on lisäksi 
myönnetty 1,0 miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja -
avustajien määrän lisäämiseksi.

Valtion erityisavustukset
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Varhaiskasvatukselle on myönnetty positiivista diskriminaatiorahaa 
1,28 miljoonaa euroa ajalle 5.8.2019–31.12.2020. Rahalla palkattiin yh-
teensä 22 työntekijää: varhaiskasvatuksen opettajia, lastenhoitajia ja 
monikielisiä ohjaajia. Rahasta lapsimäärään suhteutettuna ruotsinkieli-
seen varhaiskasvatukseen palkattiin kaksi varhaiskasvatuksen opetta-
jaa. 

Koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen esi- ja perusopetuksessa on 
myönnetty 3,0 miljoonaa euroa, josta esiopetuksen osuus on 350 000 
euroa. Erityisavustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen toimintakult-
tuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-
arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaat-
teen vahvistamiseen sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta 
välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen.

Rahalla on palkattu ns. PD-alueiden esiopetusryhmiin lastenhoitajia ja 
erityisavustajia mahdollistamaan pienryhmätoimintaa. Perusopetukses-
sa avustuksella on palkattu lisää opettajia ja/tai erityisopettajia ryhmä-
kokojen pienentämiseen, joustavien opetusjärjestelyiden ja yhteisopet-
tajuuden toteuttamiseen sekä samanaikaisopettajuuden lisäämiseen. 
Tarvittaessa avustus on voitu kohdentaa myös koulunkäyntiavustajien 
palkkaamiseen.

Varhaiskasvatukseen vuosille 2020–2021 haetulla erityisavustuksella 
on tarkoitus mallintaa ja laajentaa yksikkökohtaisen varhaiskasvatuk-
sen erityisopettajan toimintamallia, lisätä varhaiskasvatuksen opettajien 
ja -erityisopettajien, lastenhoitajien ja erityisavustajien määrää päivä-
kodeissa. Lisäksi rahalla on tarkoitus kehittää edelleen varhaiskasva-
tuksen monikielisen ohjauksen mallia niin, että ohjaus voisi juurtua 
osaksi pysyviä rakenteita.

Esi- ja perusopetukseen vuosille 2020–2021 haettua erityisavustusta 
on puolestaan tarkoitus kohdentaa myös erityisen tuen tarpeisten las-
ten ehyen opinpolun vahvistamiseksi palkkaamalla mm. esi- ja alkuo-
petuksessa toimivia laaja-alaisia erityisopettajia. Tavoitteena on var-
mistaa lapsen hyvä siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen ja 
varhaisen tuen toteutuminen.

Mukana-ohjelman ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämishankkeiden toimenpiteet

Kaupunginhallitus on 19.3.2018 tekemällään päätöksellään kohdistanut 
1 miljoonan euron erillismäärärahan, inklusiivisen varhaiskasvatuksen 
ja perusopetuksen kehittämiseen sekä erityisopetuksen kehittämiseen. 
Hanke on yksi lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen kaupun-
kistrategiahankkeen 2017–2021 Mukana-ohjelman toimenpiteistä (toi-
menpide 21). Toimenpiteen lähtökohtana on etsiä systeemisiä ratkaisu-
ja toiminnan eri tasoilla siten, että mahdollisimman moni lapsi saa tar-
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vitsemansa tuen lähipäiväkodissa- tai koulussa tarvitsemansa tuen. 
Kehittämistoiminnassa on mukana 9 pilottikoulua ja 18 pilottipäiväkotia. 
Kehittämistyössä mallinnetaan kaikille sopivaa varhaiskasvatusta ja 
koulua kaikille kaupungin päiväkodeille ja kouluille.

Lisäksi erillismäärärahalla on erityisesti vahvistettu varhaiskasvatuksen 
ja perusopetuksen erityisopettajien osaamista kouluttamalla heitä neu-
ropsykiatrisiksi ratkaisukeskeisiksi valmentajiksi. Koulutusta on tarjottu 
systemaattisesti myös positiiviseen pedagogiikan vahvistamiseen, yh-
teisopettajuuden kehittämiseen sekä muuhun pedagogiseen tukeen liit-
tyen

Opetushallitus on myöntänyt 1,2 miljoonaa euroa koulutuksellisen tasa-
arvon edistämishankkeeseen ajalle 1.1.2019–30.6.2021. Hankkeessa 
on tavoitteena käytännön kokeilujen kautta kehittää uusia, ennaltaeh-
käiseviä interventioita tukemaan lapsia ja nuoria, joiden koulupolku on 
katkeamisvaarassa sekä parantaa Helsingissä olemassa olevia toimin-
tamalleja. Hanke tukee inkluusion ja lähikouluperiaatteen toteutumista, 
sekä kaupungin syrjäytymisen vastaisen strategian tavoitteiden toteu-
tumista. Hankkeessa kokeillaan mm. koulunkäynnin jalkautuvaa työpa-
rimallia yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa ja kehitetään työelämäpai-
notteista perusopetusta. 

Yhteenveto

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yksi keskeinen painopiste on 
nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen ja eriarvoisuuden vähentä-
minen. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen kaupunkistrategiahank-
keella, Mukana-ohjelmalla, tavoitellaan systeemistä muutosta, jonka 
myötä lasten ja nuorten syrjäytyminen, ylisukupolvisen syrjäytymisen 
periytyminen ja alueellinen eriytyminen vähenevät Helsingissä. Hyvin-
vointia tulee tukea jo ennen ongelmien ilmaantumista, ja lapsuudessa 
ilmeneviin signaaleihin reagoida ennen vaikeiden oireiden ilmestymistä. 
Mukana-ohjelman tavoitteena on siirtää syrjäytymisen ehkäisemiseksi 
tehtävän työn painopistettä ennaltaehkäiseväksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että koulutuksellisen tasa-
arvon edistämiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen sekä oppimisen 
tuen järjestämiseen ja kehittämiseen saadaan rahoitusta tällä hetkellä 
useammasta rahoituslähteestä ja eri aikoina eri aikajaksoille. Tämä 
vaikeuttaa opetuksenjärjestäjän systemaattista ja pitkäjänteistä talous-
suunnittelua sekä toimenpiteiden vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioin-
tia.

Lautakunta pitää huomionarvoisena sitä, että erillismäärärahaa koh-
dennetaan myös ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen järjestämiseen 
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päiväkodeissa ja kouluissa. Riittävällä henkilöstömäärällä tuen tarpei-
den tunnistaminen ja annetun tuen oikea-aikaisuus paranevat.

Lautakunta pitää tärkeänä sitä, että sekä kaupungin erillisrahoituksessa 
että ulkopuolisessa rahoituksissa tulisi olla jatkuvuutta, jolloin se antaisi 
kunnille ja opetuksenjärjestäjille enemmän liikkumavaraa ja mahdollis-
taisi pitkäjänteisemmän suunnittelun. Toivottavaa olisi, että hankkeiden 
sijaan laajennettaisiin vapaasti käytettävää yleiskatteellista valtiono-
suusrahaa ja kunnat saisivat itse päättää, miten se käytetään. Tähän 
liittyen ministeriö on jo käynnistänyt selvityksen tasa-arvorahan mallin 
vakiinnuttamiseksi.

Lautakunta pitää perusteltuna että selvitetään mahdollisuudet erityisen 
tuen tarpeessa olevien lasten erityisrahoituksen käyttötapojen, vaikut-
tavuuden ja alueellisen kohdistumisen parantamiseksi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi
Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi
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§ 640
Valtuutettujen Nuutti Hyttinen, Otto Meri ja Tuomas Rantanen toi-
vomusponnet hitas-järjestelmästä

HEL 2019-010683 T 00 00 03

HEL 2019-010686, HEL 2019-010685

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen valtuuston 9.10.2019 
hyväksymän kolmen toivomusponnen (Nuutti Hyttinen, Otto Meri ja 
Tuomas Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvi-
tyksen ponsien ehdottajille sekä muille valtuutetuille.

Samalla kun kaupunginhallitus merkitsee vastauksen tiedoksi se tote-
aa, että kaupungin tahtotila koskien Hitas-järjestelmän tulevaisuutta 
ratkaistaan asumisen ja maankäytön ohjelmaa koskevan päätöksen-
teon yhteydessä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisäys: Samalla kun kaupunginhallitus merkitsee vas-
tauksen tiedoksi se toteaa, että kaupungin tahtotila koskien Hitas-
järjestelmän tulevaisuutta ratkaistaan asumisen ja maankäytön ohjel-
maa koskevan päätöksenteon yhteydessä.

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottajat Esitysteksti
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen valtuuston 9.10.2019 
hyväksymän kolmen toivomusponnen (Nuutti Hyttinen, Otto Meri ja 
Tuomas Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvi-
tyksen ponsien ehdottajille sekä muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Toivomusponnet hyväksyttiin käsiteltäessä valtuutettu Otto Meren aloi-
tetta Hitas-järjestelmän lakkauttamisesta. 

 ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää 
mahdollisuudet muuttaa Hitas-järjestelmän luovutusehtoja siten, et-
tei kohtuuhintaiseen asumiseen tarkoitettuja Hitas-asuntoja voisi 
hankkia sijoituskohteeksi. Samalla selvitetään mahdollisuus estää 
Hitas-asuntojen luovuttaminen tai edelleenluovuttaminen henkilölle, 
joka omistaa jo ennalta yhden tai useamman Hitas-asunnon, sekä 
rajoittaa asuntojen jälleenvuokrausta siten että maksimineliövuokra 
määritellään vastaavalla alueella sijaitsevien Hekan vuokra-
asuntojen neliövuokran tasolle. (Nuutti Hyttinen)"

 ”Hyväksyessään päätösehdotuksen kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että selvitetään kuinka paljon kaupungilta jää vuosittain saamatta 
tuloja Hitas-järjestelmän vuoksi. (Otto Meri)”

 ”Valtuusto edellyttää, että seuraavaa Maankäytön ja asumisen to-
teutusohjelmaa varten selvitetään erikseen nykyisen perushitasin ja 
ns. puolihitasin hyödyt ja ongelmat sekä arvioidaan olisiko edellisen 
tai jopa molempien korvaaminen joillakin muilla järjestelyillä tarkoi-
tuksenmukaista. (Tuomas Rantanen)” 

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n 4 momentin mukaan kaupunginhalli-
tuksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomus-
ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua 
ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille 
valtuutetuille. Tähän selvitykseen on yhdistetty kolmen edellä mainitun 
toivomusponnen johdosta tehdyt selvitykset.

Hitas-järjestelmän kehittäminen

Helsinki on perinteisesti tehnyt vahvaa asunto- ja maapolitiikkaa ja 
määritellyt asuntopoliittisissa ohjelmissaan hallinta- ja rahoitusmuotota-
voitteet, joiden tarkoituksena on huolehtia erilaisissa tilanteissa olevien 
kotitalouksien asumisen tarpeista. Hitas-järjestelmän tavoitteena on ol-
lut vuodesta 1978 lähtien tarjota Helsingissä asuvalle tai Helsinkiin 
muuttavalle mahdollisuus hankkia tarpeitaan vastaava omistusasunto 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2020 124 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/21
05.10.2020

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

taloudellisten mahdollisuuksiensa puitteissa. Tarjontaa on pyritty koh-
dentamaan erityisesti lapsiperheille ja työssäkäyville.

Hitas-järjestelmä on koettu tärkeäksi osaksi Helsingin monipuolista 
asuntokantaa ja aika-ajoin järjestelmää on uudistettu ja parannettu. 
Lausunnoilla olevassa asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutu-
sohjelmassa (AM-ohjelma) esitetään, että hitas-järjestelmä tultaisiin 
uudistamaan siten, että järjestelmän avulla voidaan turvata kohtuuhin-
tainen omistusasuminen kaikilla helsinkiläisillä asuinalueilla, asunnot 
kohdentuvat oikeudenmukaisesti ja nykyjärjestelmään liittyvät olennai-
set ongelmat ratkaistaan.

Nyt käsiteltävissä toivomusponsissa on esitetty selvitettävän mm. hitas-
järjestelmän hyödyt ja ongelmat sekä järjestelmän takia saamatta jää-
vät tulot. Ongelmia ja hyötyjä tarkastellaan selvityksessä kaupungin 
näkökulmasta (ei esimerkiksi asunnon omistajan), ja ongelmien lisäksi 
niille on esitetty joitakin mahdollisia ratkaisukeinoja. Järjestelmällä on 
myös ominaisuuksia, joista ei ole tutkimustietoa eikä niitä siten voi ni-
metä positiivisiksi tai negatiivisiksi vaikutuksiksi. Esimerkiksi toistaiseksi 
ei ole pystytty osoittamaan suuntaa, johon hinta- ja laatusääntely ohjaa 
sääntelemättömien asuntojen hintoja. Hitas-järjestelmällä on melko 
suuri markkinaosuus omistusasuntojen uudistuotannosta (20–25 %), 
mikä saattaa vaikuttaa sääntelemättömän omistustuotannon hintaan ja 
määrään. Vapaarahoitteisen sääntelemättömän asuntotuotannon hin-
nanmuodostuksessa sijainnilla on keskeisin osa ja uudiskohteiden hin-
ta saa viitehintansa alueen ympäriltä olevasta asuntokannasta. Voi-
daan kuitenkin ajatella että hitas-tuotanto alentaa omistusasuntojen 
hintoja, kun markkinoilla on halvempiakin tarjolla. Jos alueen kaikki hi-
tas-asunnot muutettaisiin sääntelemättömiksi asunnoiksi tai vaihtoeh-
toisesti vuokra-asunnoiksi, muutoksilla olisi erityyppiset hintavaikutuk-
set. Kysynnän ja tarjonnan lainalaisuuksien mukaan sääntelemättö-
mien asuntojen lisääntyessä niiden hinnat laskisivat ja omistusasunto-
jen vähentyessä, niiden hinnat todennäköisesti nousisivat. 

Tutkimustiedon puuttumisen takia selvityksessä joudutaan käyttämään 
kaupunkiorganisaatioon vuosikymmenien aikana syntynyttä asiantunti-
janäkemystä. Hitas-järjestelmän on havaittu asuntopolitiikan näkökul-
masta toimivan pääosin hyvin. 

Vastaukset kolmeen hitas- ja puolihitas-järjestelmiä koskeviin toivo-
musponsiin on valmisteltu kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristötoi-
mialan yhteistyönä vuoden 2020 aikana. Samalla on valmisteltu hitas-
järjestelmän uudistamista, josta odotetaan kaupunginvaltuuston periaa-
tepäätöstä AM-ohjelmasta päätettäessä syksyllä 2020.
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Kehittämistyössä on nostettu esille, että hitas-järjestelmän omistajuutta, 
kehittämistä ja viestintää tulee tehostaa. Jatkossa asukasvalintoihin tu-
lee kiinnittää huomiota. Useiden hitas-asuntojen omistamisen rajoitta-
misen keinot tulee selvittää. Myös hitas-asunnon jälleenmyyntihinnan 
sekä jälleenvuokrauksen kontrollimahdollisuudet tulee selvittää.

Hitas-järjestelmää koskevia pysyväispäätöksiä on olemassa yli 20 kap-
paletta, jotka kaikki on käytävä läpi ja modernisoitava. Lisäksi on lukui-
sa joukko erilaisia ohjeita, joilla ohjataan järjestelmän osapuolia. Uudet 
säännöt tulisivat voimaan tulevaisuudessa rakentuvissa hitas-
asuntoyhtiöissä ja niiden vaikutus näkyisi myöhemmin uudessa hitas-
kannassa.

Hitas-järjestelmän toimivuudesta kaupunginkanslia käynnistää tutki-
mushankkeen mahdollisesti syksyn 2020 aikana, jos tilastokeskuksen 
tilastot ovat tuolloin käytettävissä. Tutkimuksessa pyritään huomio-
maan mm. hitas-asunnon omistajien kaupungille maksamia veroja sekä 
muita taloudellisia hyötyjä, joita kaupungille järjestelmästä aiheutuu. 
Tutkimushankkeesta syntynee tausta-aineistoa hitas-järjestelmän uu-
distamispäätökseen.

Hitas-järjestelmän hyödyt

Hitas-järjestelmä on yksi asuntopoliittinen väline asuntojen rahoitus- ja 
hallintamuotojen alueellisessa sekoittamisessa. Helsingillä on ollut kes-
keisenä asuntopoliittisena tavoitteena huolehtia, että kaikki kaupungin 
alueet ovat kaikkien sosioekonomisten ryhmien saavutettavissa. Väes-
tön sosioekonominen rakenne perustuu pitkälti asuntokannan raken-
teeseen. Asuntopolitiikalla voidaan vaikuttaa siihen, että alueet pysyvät 
elinvoimaisina, keskenään tasavertaisina ja ettei asukasrakenne yksi-
puolistu. Hitas-järjestelmällä luodaan paremmat mahdollisuudet keski-
tuloisille helsinkiläisille ja Helsinkiin muuttaville – ensi sijassa lapsiper-
heille – omistusasunnon hankkimiseen esimerkiksi entisten satamien ti-
lalle rakentuvilta alueilta. Helsinkiin muuton mahdollistamisen lisäksi 
järjestelmän uskotaan vähentävän keskituloisten lapsiperheiden muut-
tohalukkuutta pois Helsingistä. Tyypilliset Helsinkiin muuttavat ovat 
nuoria aikuisia ja tyypillisin poismuuttajaryhmä on juuri nuoret lapsiper-
heet. Tällä hetkellä näyttää siltä, että nuoret työssäkäyvät aikuiset 
muuttavat herkästi muihin pääkaupunkiseudun kuntiin alhaisempien 
asuntojen hintojen perässä, jolla on vaikutusta kunnallisverokertymään 
ja päivittäistavarakulutukseen. 

Hitas-asunnoista lähes kaikki (96 %) sijaitsevat alueilla, joiden asukkai-
den mediaanitulo on alle 60 000 euroa vuodessa. 87 prosenttia helsin-
kiläisistä kuuluu tähän tuloluokkaan. Mediaanitulo on laskettu alueen 
asukkaiden käytettävissä olevista rahatuloista, joka lasketaan vähen-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2020 126 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/21
05.10.2020

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

tämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot: + palkkatulot + yrittäjä-
tulot + omaisuustulot (ilman asuntotuloa) + saadut tulonsiirrot (ilman 
asuntotuloa) (= bruttorahatulot) – maksetut tulonsiirrot = käytettävissä 
olevat rahatulot.

********** 

Hitas-järjestelmän etuna on ollut, että hitas-tonttien rakennushankkeet 
ovat lähteneet hyvin liikkeelle. Hitas-asuntojen hintasääntely estää koh-
teen myyntihinnan asettumisen liian korkealle, minkä johdosta raken-
nuttajat välttävät myynti- ja markkinointihaasteet. Haasteet voivat joh-
taa kohteen rakentamisen viivästymiseen. Hitas-järjestelmä vauhdittaa 
koko projektialueen rakentumista, kun hitas-kohteet rakentuvat nopeas-
ti ja vetävät siten muuta asuntotuotantoa mukanaan. On laskettu, että 
keskimäärin hitas-kohteet ovat edenneet rakennuslupavaiheeseen 10 
prosenttia nopeammin kuin sääntelemättömät omistusasuntohankkeet 
ja asumisoikeushankkeet keskimäärin. Hitas-järjestelmän voidaan siten 
nähdä edistäneen kaupungin tonteista saatavien vuokratulojen kehit-
tymistä.

Hitas-järjestelmä on ollut suosittu Helsinkiin tulevien uusien rakennutta-
jien ja rakennusliikkeiden keskuudessa. Järjestelmän myötä rakennu-
salan kilpailu lisääntyy ja erilaisten toimijoiden (mm. urakoitsijat ja 
suunnittelijat) kirjo monipuolistuu.

Kun kaupunki kehittää hankkeen suunnitelmia yhteistyössä rakennutta-
jan kanssa, säilyy kaupungilla tuntuma asuntomarkkinaan, rakentami-
sen kustannuksiin ja asunnon hinnanmuodostukseen. Asuntojen ja 
asuinympäristön laatuun kohdistuvaa yhteiskehittämistä ja valvontaa 
tehdään kaupunginkanslian vetämissä alueryhmissä. Myös hitas-
työryhmä tarkastaa suunnitelmat ja antaa lausunnon hitas-päätöstä 
varten asuntopalveluiden päällikölle. Kaupungin näkemyksen mukaan 
toteutuneiden hitas-kohteiden hinta-laatusuhde on yleensä parempi 
kuin sääntelemättömien kohteiden.

Hinta- ja laatusääntely rajaa rakennusliikkeen tai rakennuttajan rahoi-
tus- ja rakennuttamispalkkion noin 10 prosenttiin. Suurimman hyödyn 
järjestelmästä saa asunnon ostaja, ei rakennusliike. Hitas-asunto on 
myös ainoa omistusasumisen tuote, joka myydään ainoastaan suoraan 
kotitalouksille. Institutionaaliset sijoittajat eivät pääse ostamaan uusia 
hitas-asuntoja.

Puolihitas-järjestelmän hyödyt

Puolihitas-järjestelmän hyödyt ovat pääsääntöisesti samanlaisia kuin 
hitas-järjestelmän hyödyt. Esimerkiksi puolihitas-kohteiden suunnittelu-
nohjaus on samanlainen prosessi kuin hitas-kohteiden ja puolihitas-
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asunnot myös myydään vain luonnollisille henkilöille. Järjestelmässä on 
tärkeää asuntojen laadun ja hinnan oikean suhteen varmistaminen se-
kä asuntojen päätyminen helsinkiläisille veronmaksajille.

Puolihitas-asunnoissa niiden ensimyyntihinta on Helsingin kaupungin 
sääntelemä, mutta jälleenmyyntihinta ei. Puolihitas-hankkeita on viime 
vuosina toteutettu alueille, joilla hitas-sääntelyn mukainen hintataso on 
markkinahintojen suuruinen tai niitä alhaisempi. Alueilla ei siten nähdä 
tarvetta pitkäkestoiselle hintasääntelylle. Puolihitas-järjestelmän avulla 
näille alueille saadaan omistusasuntotuotantoa ja voidaan varmistaa 
asuntojen kohtuuhintaisuus. Samalla järjestelmä auttaa asuntotuotan-
non tavoitteiden saavuttamista sekä alueiden nopeaa rakentumista, 
kun uusien asuntojen hintapyynnöt eivät nouse liian korkeiksi.

Hitas-järjestelmän ongelmat ja joitakin korjauskeinoja

Hitas-järjestelmässä esiintyy sen periaatteiden kannalta ei-toivottuja il-
miöitä, jotka ovat aiheuttaneet kaupunkilaisille epäoikeudenmukaisen 
kohtelun tunteen.

Yksi merkittävin epäoikeudenmukaisuuden tunteen aiheuttaja hitas-
järjestelmässä on asuntotuotannon riittämättömyys. Joillakin alueilla hi-
tas-asuntojen kysyntä ei kohtaa tarjontaa, sillä asuntoja ei riitä kaikille 
halukkaille. Hitas-asuntoja sinänsä on kokonaiskysyntää vastaava 
määrä, mutta kysyntä on painottunut voimakkaasti alueiden välillä. 
Sama ilmiö selittää asuntojen hintojen eriytymistä kalleusalueiden välil-
lä. Osa hitas-asunnoista sijaitsee alueilla, joissa asunnon myyntihinta 
on merkittävästi alle rajahinnan. Tällöin hitas-asuntojen kauppa käy-
dään tosiasiallisesti markkinahinnalla. Halutuimmilla alueilla uusien 
asuntojen lisäksi myös vanhojen hitas-asuntojen ostaminen voi olla 
vaikeaa. Asuntoja vaihdetaan toisiin hitas-asuntoihin, mutta avoimeen 
myyntiin tulee harvoin säänneltyjä asuntoja.

Hitas-asuntoja päätyy myös nykyään vuokramarkkinoille ja niistä peri-
tään markkinahintaista vuokraa. Taustalla on asuntomarkkinoiden muu-
tos; asuntosijoittaminen on yleistynyt sijoittamisen muotona, ja se on 
mahdollista myös yksittäisille ihmisille. Asuntojen vuokraaminen ei ole 
ollut kiellettyä, mutta se on alkuperäisen tarkoituksen vastaista. Osa 
asunnoista on niin sanottujen suuromistajien omistuksessa ja asunto-
jen vuokrauksella tehdään liiketoimintaa.

Kaupunkiympäristötoimialan asuntopalvelut valvoo uudiskohteiden hi-
tas-asuntokauppaa niin, että ostaja ei voi hankkia useampaa hitas-
asuntoa. Uudiskohteen kaupassa ostajan on luovuttava aiemmista hi-
tas-omistuksista. Vanhojen asuntojen kaupassa ei vastaavaa hitas-
asuntojen määrää rajaavaa sääntöä ole. 
Hitasjärjestelmän uudistamistyössä on esitetty, että Hitas-asuntojen yh-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2020 128 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/21
05.10.2020

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

tiöjärjestykseen sisältyvää lunastuslauseketta hyödynnettäisiin ehkäi-
semään hitas-asuntojen päätymistä omistajille, joilla on jo entuudes-
taan hallussaan hitas-yhtiön osakkeita.

Hitas-asuntojen 30 vuoden hintasääntelyn valvominen on osoittautunut 
haasteeksi. 
Hitas-asunnolle asetetun enimmäishinnan ylittämisen ehkäisemiseksi 
Helsingin kaupunki on käyttänyt yhtiöjärjestykseen kirjattua lunastusoi-
keuttaan ja lunastanut ylihintaan myydyt osakkeet osakkeiden luovut-
tamiselle asetetulla enimmäishinnalla. Kaupunkiympäristön toimialan 
asuntopalvelut valvoo vanhojen hitas-asuntojen myyntihintaa, ettei se 
ylittäisi sille asetettua ylärajaa, mutta toimiala saa vuosittain useita yh-
teydenottoja epäillyistä käynnissä olevien kauppojen piilotetuista ylihin-
noista. Epäillyn ylihinnan todistaminen on vaikea prosessi, sillä ylihin-
nan piilottamiselle esiintyy koko ajan uusia keinoja. Hitas-järjestelmän 
jatkokehittämisessä on muun muassa etsitään uusia keinoja hintasään-
telyn toteutumiselle kaikissa hitas-asuntokaupoissa.

Valtuutettu Nuutti Hyttinen esittää, että Hitas-asuntojen hankkiminen si-
joituskohteeksi tulisi estää. Oman asunnon omistaminen on Helsingis-
sä perinteisesti ollut hyvä sijoituskohde ja tähän periaatteeseen ei näh-
dä syytä puuttua. Suomalainen asuntopolitiikka on perinteisesti tukenut 
omistusasumista ja Helsingissä asuntojen omistamisen kannattavuus 
liittyy myös asuntojen arvonnousuun. Hyttinen tarkoittanee toivomus-
ponnessaan useamman hitas-asunnon omistamisen ja jälleenvuok-
raamisen rajoittamista, mikä on järjestelmän periaatteiden vastaista.

Hitas-asuntojen “haalimisen” ja jälleenvuokraamisen houkuttelevuutta 
voidaan vähentää myös niin, että niiden vuokraaminen tehdään luvan-
varaiseksi. Uusien asunto-osakeyhtiöiden yhtiöjärjestyksiin voisi aset-
taa esimerkiksi rajoituksen, että luvan vuokrata asuntonsa saisi vain 
määräajaksi, jos sille on perusteltu syy. Vuokraamisen rajoittamisen 
valvominen jäisi käytännössä asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtäväk-
si. Vanhojen hitas-asuntojen osalta vuokraamisen rajoittamisen edellyt-
täisi yhtiöjärjestyksen muutosta, johon tarvitaan yhtiön osakkaiden 
määräenemmistöpäätös, joten asia ei ole Helsingin kaupungin yksin 
päätettävissä.

Valtuutettu Hyttinen esittää myös, että Hitas-asuntojen vuokraa rajoitet-
taisiin Hekan vuokratason mukaiseksi. Jälleenvuokrauksen rajoittamis-
ta pidetään parempana vaihtoehtona, sillä vuokran määrittelemiseen ja 
valvontaan ei tällä hetkellä tunnisteta keinoja. Hekan vuokranmuodos-
tusmekanismin perusteena on omakustannusperiaate. Vapaarahoittei-
sesta hitas-asuntotuotannosta poiketen, Hekalla on pitkäaikaiset valtion 
tukemat lainat, jonka takia sen vuokrataso on asettunut alle markkina-
vuokran. Hekan vuokratason vaatiminen vapaarahoitteisesti toteutetus-
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sa kohteessa johtaisi ikään kuin tappiolliseen vuokraustoimintaa ja olisi 
siten epäoikeudenmukaista hitas-asuntojen omistajia kohtaan. Vuokra-
hinnoittelussa tulisi huomioida myös asunnon laatuun vaikuttavat teki-
jät. Oikean vuokranperinnän valvonnan ei uskota myöskään olevan 
mahdollista. Kuten asuntokaupoissa, myös vuokraamisessa on mah-
dollisuus “piilottaa” rahaliikennettä yksityishenkilöiden välillä.

Hitas-järjestelmän haasteena voidaan pitää myös sen työllistävää vai-
kutusta. Järjestelmän hallinnointi nykyisen kaltaisella toiminnalla työllis-
tää kaupungin organisaatiota 6,2 henkilötyövuoden verran jakautuen 
seuraavasti: 
⁃ Hitas-insinööri 0,4 htv 
⁃ Hitas-työryhmän jäsenet 0,3 htv 
⁃ Asuntopalvelut 3,5 htv 
⁃ Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit 2,0 htv 

Alueilla, joilla asuntojen markkinahinta on hitas-myyntihintaa korkeampi 
on jossain määrin nähtävissä, että hitas-yhtiöiden suuria remontteja ly-
kätään yhtiön lähestyessä vapautumisikää. Ylläpidon laiminlyönnit voi-
vat heikentää kaupunkikuvaa ja mahdollisesti jopa alueen mainetta.

Saamatta jäävät tulot

Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelu laski teoreettisen summan, jonka voidaan sanoa olevan hitas-
järjestelmän takia saamatta jäävää tuloa. Laskennan pohjana on käy-
tetty alla kuvattuja oletuksia.

Vuonna 2019 hitas-tonteilla olevien rakennusten kerrosala on ollut 1,7 
milj. m2. Arvioidaan, että kaupungin hinnanalennus näille tonteille on 
ollut keskimäärin 23 % suhteessa sääntelemättömään kaupungin omis-
tamaan vuokratonttiin. Hitas-tonteista saatu vuokratulo vuonna 2019 on 
ollut 31,0 milj. euroa, joten saamatta jäävä tulo olisi tämän laskennan 
mukaan 9,0 milj. euroa. Tämä on vajaa neljä prosenttia kaupungin 
saamista ulkoisista maanvuokratuloista, jotka vuonna 2019 olivat yh-
teensä noin 231 milj. euroa.

Kaupungin kalleimmilla alueilla kuten Jätkäsaaressa hitas-tontin vuok-
ranalennus on toisinaan ollut suurempikin, jopa yli 30 %. Näillä alueilla 
myös Ara- ja Aso-tonttien vuokrien alennus on ollut merkittävä, 45–50 
%.

Saamatta jäävän tulon laskelmassa oletetaan, että hitas-tonteista olisi 
vapaarahoitteisina saanut saman vuokratulon kuin saman alueen va-
paarahoitteisista tonteista. Markkinatalouden näkökulmasta subvetoi-
mattomien ja sääntelemättömien tonttien hinta voi asettua alemmaksi-
kin niiden määrän lisääntyessä. Kaupunkiympäristön toimiala valmiste-
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lee parhaillaan maanvuokrausperiaatteiden uudistamista, jonka yhtey-
dessä arvioidaan muun muassa hitas-tonteille myönnetyn vuokrasub-
vention tarkoituksenmukaisuus.

Puolihitas-järjestelmän ongelmat

Puolihitas-järjestelmää kohtaan ei juuri ole esiintynyt kritiikkiä, mutta 
järjestelmä työllistää kaupunkia uusien rakennushankkeiden valmiste-
luvaiheessa sekä uusien asuntojen arvonnan ja myynnin valvonnassa. 
Puolihitas-järjestelmä saattaa myös tuntemattomuutensa vuoksi häm-
mentää asunnon ostajaa monipuolisilla asuntomarkkinoilla.

Vaihtoehtoiset järjestelmät

Hitas-järjestelmän jälkeen luotu asumisoikeusjärjestelmä yhdessä hi-
tas-järjestelmän kanssa muodostavat keskeisimmät hallintamuodot ns. 
välimuodon asuntotuotannossa. Asumisoikeusasuminen asettuu vuok-
ra- ja omistusasumisen väliin. Se turvaa vapaarahoitteista vuokra-
asumista vakaamman kustannuskehityksen omakustannusperusteise-
na asumismuotona ja näistä asunnoista siirrytään pääosin tarkoituk-
senmukaisemman kokoiseen asumisoikeusasuntoon tai omistusasun-
toon. 

Viime vuosina Helsingissä on saatu kokemuksia ryhmärakennuttami-
sesta ja osuuskunta-asumisesta. Kokemukset ovat kuitenkin toistaisek-
si olleet niin lyhytkestoisia tai määrältään pieniä, että vielä ei voida sa-
noa näiden uusien mallien turvaavan hitas-järjestelmälle asetetun kal-
taisia tavoitteita. 

Mikäli Helsingin kaupunki päätyisi luopumaan hitas-järjestelmästä, tulisi 
jollakin muulla tavalla turvata kuluttajille mahdollisuus kohtuuhintaiseen 
asumiseen ja uudistuotantoon. Kaupungin ei ole tarkoituksenmukaista 
kehittää hitas-järjestelmälle korvaajaa, vaan katse tulee kääntää valtion 
toimiin ja markkinoille syntyneisiin järjestelmiin. Mikään niistä ei ole hi-
tas-järjestelmää täysin vastaava, mutta todennäköisesti toimisivat ku-
luttajien vaihtoehtoina hitas-asunnon omistamiselle. Vaihtoehtoisten 
järjestelmien ei kuitenkaan uskota tulevan asukkaalle yhtä edulliseksi 
kuin hitas-omistusasunto keskimäärin tulee. Seuraavassa joitakin esi-
merkkejä markkinoille syntyneistä muista omistusasumisen tai siihen 
tähtäävistä hallintamuodoista, joissa kuluttajalle omistusasumisesta 
koituvat kustannukset jakautuvat pidemmälle aikavälille.

Toimijalähtöiset mallit

Lakean Omaksi-mallissa asunto-osakeyhtiömuotoisesta Ara-
vuokrakohteesta voi ostaa asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet 
omaan omistukseen. Omaksi-asunnosta maksetaan Omaksi-maksu 
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ennen vuokrasuhteen alkamista ja se lasketaan vuokralaisen hyväksi 
sopimuksen päätyttyä. Omaksi-maksun suuruus on kohteen valmistu-
miseen saakka noin 7 prosenttia asunnon kokonaishinnasta. Loppuo-
suus noin 93 prosenttia on yhtiölainaa. Asunnosta maksetaan sopi-
muskauden aikana kokonaisvuokraa, joka koostuu lainanlyhennyseräs-
tä, korosta ja muista lainanhoitokuluista sekä hoito- ja erillismaksuista. 
Vuokrasuhteen alussa maksettu Omaksi-maksu sekä lainanlyhennyse-
rien osuus kokonaisvuokrista muodostavat vuokralaisen kauppahinta-
kertymän. Asunnon hallinnan- ja lunastusoikeuden voi milloin tahansa 
myydä edelleen kolmannelle osapuolelle vapaaseen hintaan, jolloin 
kauppahintakertymä siirtyy ostajalle. Sopimuskauden päätyttyä (n. 20 
vuoden kuluttua asunnon valmistumisesta) asuntoon kohdistuvasta al-
kuperäisestä lainasta on jäljellä pääsääntöisesti 40 prosenttia, ja asun-
non haltijalla on oikeus lunastaa asunto omaksi maksamalla lunastus-
hintana asunnon loppulainaosuus. Lunastuksen jälkeen huoneisto on 
aivan tavallinen osakehuoneisto tavallisessa asunto-osakeyhtiössä. 

Saton Joustokoti-mallissa alussa maksetaan 15 prosenttia uuden 
asunnon hinnasta. Viiden osaomistusvuoden aikana maksetaan asu-
misesta markkinavuokraa pienempää osaomistusvuokraa. Osaomistu-
sajan päätyttyä on mahdollista lunastaa loput 85 prosenttia asunnon 
hinnasta omaksi tai myydä osuus takaisin. SATO sitoutuu ostamaan 
osuuden takaisin alkuperäisellä hinnalla, josta vähennetään 1 prosentti 
per asumisvuosi. 

LehtoGoupilla on Lehto Raha -järjestelmä. Lehdolta asunnon ostaes-
saan asiakas asuu vuokralla vuoden ajan, jonka jälkeen asunnon velat-
tomasta hinnasta hyvitetään 5 prosenttia, kun asiakas ostaa asunnon 
itselleen. 

Yhtiölainan käyttäminen osarahoituksena on nykyäänkin varsin yleinen 
käytäntö Helsingissä uudisasuntokaupoissa. Rakennuttajalle makse-
taan asunnon hinnasta pieni osa, esim. 25 % ja loppuhinta maksetaan 
pääomavastikkeena tai erillisinä lainan lyhennyksinä kerranpari vuo-
dessa.  

Viime vuosikymmenen loppupuolella on voimistunut ilmiö, jossa raken-
nusliike rakentaa myytäviä omistusasuntoja tonttirahaston omistamalle 
tontille. Vuokratontti alentaa asunnon myyntihintaa, mutta tietää asun-
non ostajalle lisämenoja, kun tontista on maksettava vuokraa rahoitus-
vastikkeen muodossa. Asunnon omistaja voi lunastaa tonttiosuuden it-
selleen. Rakennuslehti on listannut vuonna 2017 erilaisia tonttirahasto-
ja seuraavasti:
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 Hypon mallissa tontin vuokra-aika on 50 vuotta ja pidennysmahdol-
lisuus on 25 vuoden jaksoissa. Tontin hinnan korotusperuste on 
elinkustannusindeksi, lunastusmahdollisuus huoneistokohtaisesti. 

 Ålandsbankenin tonttirahaston tontti on lunastettava viimeistään 30 
vuoden kuluttua. Lunastusoikeus on huoneistokohtainen, hintaa ko-
rotetaan 1,5 prosentilla vuodessa. 

 FIMin tonttirahaston tonteissa vuokra-aika on vähintään 50 vuotta, 
lunastusmahdollisuus huoneistokohtaisesti, korotusperuste elinkus-
tannusindeksi.  

 OP:n tonttirahastossa vuokra-aika on tyypillisesti 50 vuotta. Toises-
sa mallissa tonttiosuuden lunastus huoneistokohtaisesti, toisessa se 
koskee koko tonttia. Korotusperuste on elinkustannusindeksi. 

 Taalerin tonttirahastossa tontin lunastusmahdollisuus on huoneisto-
kohtaisesti, korotusperuste on elinkustannusindeksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottajat Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 617

HEL 2019-010683 T 00 00 03

HEL 2019-010686, HEL 2019-010685

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
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Käsittely

28.09.2020 Pöydälle

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi
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§ 641
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 40 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 29.9.2020
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 29.9.2020
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 1.10.2020
pelastuslautakunta 29.9.2020
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto 29.9.2020
- liikuntajaosto 1.10.2020
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 1.10.2020
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 30.9.2020
  
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 34/2020 136 (146)
Kaupunginhallitus

05.10.2020

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 620, 621, 622, 623, 624, 625, 628, 629, 630, 637, 638, 
639, 640 ja 641 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 626, 631 ja 636 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 627 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
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Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viran-
omainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on 
tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä.

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2020 140 (146)
Kaupunginhallitus

05.10.2020

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 627 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viran-
omainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on 
tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jo-
na päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajal-
leen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katso-
taan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aika-
na.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan 
annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta 
palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
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Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite).

Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, 
voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

5
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 632, 633, 634 ja 635 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
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Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
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Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
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vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Tomi Sevander
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mika Raatikainen Pia Pakarinen

Mai Kivelä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 20.10.2020.


