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Kokousaika 26.10.2020 16:00 - 17:36

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni (etänä) apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

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

Honkasalo, Veronika (etänä)
Koulumies, Terhi (etänä)
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika (etänä)
Rantala, Marcus (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
Rydman, Wille (etänä) esteellinen: 670 §, 689 §
Sazonov, Daniel esteellinen: 670 §, 689 §
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vesikansa, Sanna (etänä) apulaispormestari
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan (etänä)

Muut

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

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

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

lajohtaja
esteellinen: 668 §

Laine-Hendolin, Kirsti (etänä) vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-
johtaja

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

Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
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Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja

esteellinen: 668 §
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja

poistui 16:53, läsnä: 666 - osa 690 
§:ää

von Bruun, Santtu (etänä) vs. elinkeinojohtaja
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Randell, Mari (etänä) asunto-ohjelmapäällikkö

asiantuntija
saapui 16:15, poistui 16:35, läsnä: 
osa 671 §:ää

Kaupinmäki, Oskari (etänä) liikennesuunnittelija
asiantuntija
saapui 16:49, poistui 17:10, läsnä: 
osa 690 §:ää

Putkonen, Reetta (etänä) liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö
asiantuntija
saapui 16:49, poistui 17:10, läsnä: 
osa 690 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
666 - 695 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
666 §

Juha Summanen hallintojohtaja
667 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
668 - 695 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
666 - 695 §
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§ Asia

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

667 Asia/2 V 4.11.2020, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaos-
ton jäsenen valinta

668 Asia/3 V 4.11.2020, Omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle

669 Asia/4 V 4.11.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalo-
tontille (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20830/3)

670 Asia/5 V 11.11.2020 Oulunkylän Lämpökuja 6:n asemakaavan muuttaminen 
(nro 12584)

671 Asia/6 V 11.11.2020 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 
2020

672 Asia/7 Sarastia Oy:n osakkeiden merkitseminen HR-järjestelmähankinnan 
mahdollistamiseksi

673 Asia/8 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 25.5.2020 § 56 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

674 Asia/9 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 11.5.2020 § 36 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

675 Asia/10 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 25.5.2020 § 56 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

676 Asia/11 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 14.5.2020 § 42 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

677 Asia/12 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 14.5.2020 § 42 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

678 Asia/13 Oikaisuvaatimus vs. elinkeinojohtajan päätöksestä 6.7.2020 § 133 
koskien yksinyrittäjien toimintatukea

679 Asia/14 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 12.5.2020 § 39 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

680 Asia/15 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 11.5.2020 § 36 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

681 Asia/16 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 26.5.2020 § 59 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea
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682 Asia/17 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 26.5.2020 § 62 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

683 Asia/18 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 28.5.2020 § 67 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

684 Asia/19 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 15.6.2020 § 98 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

685 Asia/20 Oikaisuvaatimus maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön pää-
töksestä 18.5.2020 § 19 koskien yksinyrittäjien toimintatukea

686 Asia/21 Lausunto Espoon kaupungille Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaa-
vaehdotuksesta

687 Asia/22 Alueen varaaminen Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:lle asunto- ja toimiti-
lahankkeen suunnittelua varten (Myllypuro, tontti 45186/3)

688 Asia/23 Alueen varaaminen YIT Suomi Oy:lle asunto- ja toimitilahankkeen 
suunnittelua varten (Puistola, Ajurinaukio)

689 Asia/24 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta Vuosaa-
ren voimalaitosten toiminnan ja ympäristöluvan muuttamiseksi

690 Asia/25 Helsingin pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020–2025

691 Asia/26 Valtuutettu Mia Haglundin toivomusponsi alle 25-vuotiaiden maksut-
toman ehkäisyn laajentamisesta

692 Asia/27 Tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten priorisointimalli

693 Asia/28 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2021–2024

694 Asia/29 Kaupunginvaltuuston 21.10.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

695 Asia/30 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 666
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Sanna 
Vesikansan ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Anna Vuorjoen 
ja Nasima Razmyarin.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita varatarkastajaksi Wille Rydmanin sijasta Nasima Razmyarin. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Sanna 
Vesikansan ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Anna Vuorjoen 
ja Wille Rydmanin.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 667
V 4.11.2020, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen 
jaoston jäsenen valinta

HEL 2020-011262 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Antti Möllerille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Eric Carverin jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkieliseen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta 
valita Eric Carverin jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suo-
menkieliseen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eropyyntö 11.10.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Antti Möllerin (Vihr.) 7.6.2017 § 265 jäse-
neksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Antti Möller pyytää 11.10.2020 
eroa kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen 
luottamustoimesta muiden luottamustoimien vuoksi.

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

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

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

Hallintosäännön 2 luvun 7 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan suomenkieliseen jaostoon valittavan henkilön tulee kuulua suo-
menkieliseen kieliryhmään.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eropyyntö 11.10.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 668
V 4.11.2020, Omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle

HEL 2020-010960 T 02 05 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Oy Apotti Ab:lle enintään 
21 426 000 euron suuruisen kaupungin omavelkaisen takauksen osana 
yhtiön yhteensä 60,0 milj. euron suuruista rahoitusjärjestelyä, Oy Apotti 
AB:n Kuntarahoitus Oyj:n kanssa perustamalle kuntayritystodistusoh-
jelmalle. Takaus kattaa kuntayritystodistusohjelman alla liikkeeseen 
laskettujen kuntayritystodistusten pääoman, korot ja liitännäiskulut. Oy 
Apotti Ab:n samanaikaisesti liikkeessä olevien kuntayritystodistusten 
yhteenlaskettu nimellisarvo on päätösesityksen mukaisesti enintään 
60 milj. euroa.

B

Takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei kaupungin omavelkainen 
takaus koskaan ylitä kaupungin omistusprosentin mukaista osuutta 
taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lai-
noista/ järjestelyistä.

C

Että aiemmin haettu yrityskiinnitys kuoletetaan ja Oy Apotti Ab panttaa 
nyt myönnettävän ja aiemmin myönnettyjen takausten vastavakuudeksi 
uuden yrityskiinnityksen (Oy Apotti Ab, 2699989-5) perusteluosassa 
esitetyn mukaisesti.

D

Kaupunki pidättää oikeuden vaatia lisää turvaavia vastavakuuksia siinä 
tilanteessa, jossa yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen 
osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuot-
taa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojär-
jestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan palvelurakenneuudistuk-
sen seurauksena muuttuu.

E

Oy Apotti Ab:lle myönnettävästä omavelkaisesta takauksesta voidaan 
kohdassa D) mainituissa olosuhteissa periä vuosittain vähintään 
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0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun koh-
teena olevan yrityskuntatodistusohjelman mukaisen luottolimiitin mää-
rästä per 31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan 
tammikuun loppuun mennessä.

F

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikki muut Oy 
Apotti Ab:n omistajat (Vantaan, Kauniaisten, Keravan ja Loviisan kau-
pungit ja Inkoon, Kirkkonummen, Siuntion ja Tuusulan kunnat sekä 
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) tekevät omal-
ta osaltaan vastaavat, määrällisesti omien omistussuhteidensa mukai-
set päätökset Oy Apotti Ab:n kuntayritystodistusohjelman omavelkai-
sesta takaamisesta.

Käsittely

Esteelliset: Juha Jolkkonen, Tuula Saxholm

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kuntien takausosuudet omistusosuuksien mukaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oy Apotti Ab Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
HUS Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Vantaan kaupunki Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Kirkkonummen kunta Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Tuusulan kunta Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Keravan kaupunki Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Loviisan kaupunki Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Kauniaisten kaupunki Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Siuntion kunta Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Inkoon kunta Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien, Kirkkonummen kunnan 
sekä HUS:n käynnistämän yhteisen Apotti-hankkeen tarkoituksena on 
parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja palveluja. Apotti-
hankkeen yhtenä osana on asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta 
ja käyttöönotto. Perustajaosakkaiden lisäksi yhtiön omistajiksi ovat sit-
temmin liittyneet Keravan kaupunki, Tuusulan kunta, Loviisan kaupun-
ki, Siuntion kunta sekä Inkoon kunta. Nykyiset omistusosuudet yhtiössä 
ovat: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (43,2 %), 
Helsingin kaupunki (35,7 %). Vantaan kaupunki (12,2 %), Kirkkonum-
men kunta (2,3 %), Tuusulan kunta (2,3 %), Keravan kaupunki (2,1 %), 
Loviisan kaupunki (1,0 %), Kauniaisten kaupunki (0,5 %), Siuntion kun-
ta (0,4 %) sekä Inkoon kunta (0,3 %). 

Perustajaosakkaat ovat kesällä 2013 solmineet sopimuksen sosiaali-
huollon, perusterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- 
ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Apotti-hankkeen oh-
jausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää mm., että asiakas- ja 
potilastietojärjestelmän tuotannonaikaista toimintaa varten perustetaan 
osakeyhtiö. Neuvottelut yhtiön omistuksen jakautumisesta ja osakas-
sopimuksen sisällöstä käytiin vuoden 2014 ja kevään 2015 aikana.

Oy Apotti Ab:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajakunnille ja 
kuntayhtymille sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä sekä huo-
lehtia järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä asiakastarpeiden ja 
päätösten mukaisesti. Yhtiön toiminnasta aiheutuva riski on kunnalle 
vastaava kuin tilanteessa, jossa kunta itse kehittäisi ja ylläpitäisi sosi-
aali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmää. Oy Apotti Ab:n tapauksessa 
omistajakunnat ovat ulkoistaneet asiakas- ja potilasjärjestelmän raken-
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tamisen ja kehittämisen Oy Apotti Ab:lle. Yhtä kuntaa tai kuntayhtymää 
laajemman omistaja- ja käyttäjäkunnan uskotaan tuovan pidemmällä 
aikajänteellä omistajille alhaisempia käyttäjäkohtaisia kustannuksia 
kuin yksin tekemällä. Oy Apotti Ab:n lainojen takaukseen ei siten liity 
kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvel-
voitetta laajempia tai suurempia riskejä, koska tietojärjestelmät tulee ol-
la joka tapauksessa.

Kuntayritystodistusohjelma

Kuntayritystodistusohjelma on joustava, nopeasti käytettävissä oleva 
rahoitusmuoto. Kunnan tai kuntayhtymän määräysvallassa oleva yritys 
solmii kuntayritystodistusohjelman rahoituslaitoksen kanssa. Kuntayri-
tystodistus sopii lyhytaikaisiin, alle 12 kuukauden rahoitustarpeisiin. 
Kuntayritystodistus on kuntayrityksen rahamarkkinoilla liikkeeseen las-
kema lyhytaikainen velkasitoumus. Kuntayritysohjelmalla tulee olla 
kunnan tai kuntayhtymän 100 % omavelkainen takaus.

Kuntayritystodistuksen laina-aika on alle vuosi ja minimimäärä 50 000 
euroa. Yksittäisen liikkeelle laskettavan kuntayritystodistuksen hinta 
määräytyy kaupantekohetken rahamarkkinakoron perusteella. Korko 
maksetaan etukäteen rahoitusta otettaessa ja kuntayritystodistuksen 
nimellisarvo maksetaan kerralla takaisin sovittavana eräpäivänä. Jos 
otettavan kuntayritystodistuksen korko on negatiivinen, tästä muodos-
tuva tuotto maksetaan myös etukäteen rahoitusta otettaessa. Ohjelman 
käyttöönotto edellyttää kuntayritystodistusohjelman solmimista Kunta-
rahoituksen kanssa. Ohjelma on maksuton. Kuntayritystodistusohjel-
man luottolimiitin määrä eli samanaikaisesti liikkeessä olevien kuntayri-
tystodistusten yhteenlaskettu maksiminimellisarvo voidaan sopia kun-
tayrityksen kanssa tarpeiden mukaisesti. Oy Apotti Ab:n kohdalla sa-
manaikaisesti liikkeessä olevien kuntayritystodistusten yhteenlaskettu 
nimellisarvo on päätösesityksen mukaisesti 60 milj. euroa.

Kuntayritystodistusohjelmaa koskeva vakuustarve

Oy Apotti Ab:n toiminnan järjestämiseksi yhtiön omistajat ovat myöntä-
neet aiemmin omavelkaisia takauksia omistusosuuksien suhteessa yh-
teensä 280 miljoonan euron arvosta. Tämän lisäksi yhtiöllä on ollut val-
tuutus käyttää toiminnan edellyttämän lyhytaikaisen rahoituksen järjes-
tämiseen yritystodistuksia enintään 60 miljoonan euron arvosta. Vallit-
sevasta koronatilanteesta johtuen vakuudettoman yritystodistusohjel-
man kautta yhtiöllä ei ole ollut edellytyksiä saada rahoitusmarkkinoilta 
sen tarvitsemaa lyhytaikaista rahoitusta, minkä takia yhtiöllä on ollut 
ongelmia toimintansa rahoittamisessa. Yhtiön lyhytaikaisen rahoituksen 
saaminen on yhtiön omistajien kannalta tarkoituksenmukaista turvata 
omistajien takaaman kuntayritystodistusohjelman kautta. Tällöin poten-
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tiaalinen sijoittajajoukko ko. yritystodistuksiin sijoittaville kasvaa olen-
naisesti.

Vastavakuus

Kuntalain 129 § huomioiden omistajat edellyttävät vastavakuuksia an-
tamilleen takauksille. Oy Apotti Ab on hakenut omistajien aiemmin an-
tamien takauksien vastavakuudeksi yrityskiinnityksiä yhteensä 
162 700 000 euron arvosta omistusosuuksien suhteessa yhtäläisellä 
etuoikeudella. Uusien omistajien liittymisen myötä osakkeenomistajat ja 
takausten antajat sekä omistusosuudet ovat muuttuneet. Osakkaiden 
yhdenvertaisen kohtelun mukaisesti kaikilla tulee olla yhtäläinen etuoi-
keus antamiensa takausten vastavakuudeksi. Tämän johdosta aiemmin 
haettu yrityskiinnitys 162 700 000, on tarpeen kuolettaa ja omistajien 
aiemmin myöntämien ja nyt myönnettävän takauksen vakuudeksi hae-
taan uutta yrityskiinnitystä 233 300 000 arvosta nykyisille omistajille 
omistusosuuksien suhteessa yhtäläisin etuoikeuksin.

Oy Apotti Ab:n teettämän ulkopuolisen arvion mukaan yhtiön yrityskiin-
nityksen alaisen omaisuuden vakuusarvo arvostuspäivälle 31.7.2020 
on 233 300 000 euroa.

Yrityskiinnityksen vakuusarvo Helsingin osalta olisi n. 83,3 miljoonaa 
euroa.

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen valtiontukea koske-
van artiklan 107(1) mukaisesti tuki on kielletty, jos kaikki seuraavat kri-
teerit täyttyvät yhtäaikaisesti:

(1) julkisia varoja kanavoidaan muodossa tai toisessa taloudellista toi-
mintaa harjoittavalle yritykselle,

(2) tämä taloudellinen tuki suosii jotakin yritystä tai tuotannonalaa,

(3) taloudellinen tuki vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, sekä

(4) taloudellinen tuki vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kyseessä on takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle, jonka julkisyh-
teisöt ovat perustaneet hoitamaan niiden toimialaan kuuluvaa sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvää tehtävää, ja yhtiön tarkoi-
tuksena on tuottaa omakustannusperusteisia sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja vain omis-
tajilleen.
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Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta on kilpailutettu julkisista 
hankinnoista annetussa laissa säädetyssä menettelyssä, ja hankinta-
asiakirjoissa on määritelty ne muut julkisyhteisöt, jotka voivat puitejär-
jestelyn perusteella ja yhtiön osakkaaksi tulemisen kautta käyttöönottaa 
järjestelmän. Yhtiö on perustettu toteuttamaan omistajilleen ainoastaan 
niiden yhteiseen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmähankin-
taan perustuvaa palvelua.

Yllä olevilla perusteilla Oy Apotti Ab ei harjoita valtiontukisäännösten 
näkökulmasta taloudellista toimintaa. Takauksen myöntäminen ko. yh-
tiölle ei siten sisällä kiellettyä valtiontukea, koska kaikki valtiontukea 
koskevat kriteerit eivät täyty.

Kuntalain 129 § vaatimukset huomioiden, kaupungin talouden tunnus-
lukujen perusteella arvioituna voidaan todeta, että myönnettäväksi esi-
tettävä takaus ei vaaranna kaupungin kykyä vastata sille laissa sääde-
tyistä tehtävistä. Takaukseen ei myöskään sisälly kuntalaissa tarkoitet-
tua merkittävää taloudellista riskiä ottaen huomioon edellä selostetun 
yhtiön tarkoituksen sekä sen, että yhtiön omistajina on pelkästään julki-
syhteisöjä. Takauksesta vaadittavat vastavakuudet kattavat riittävän 
osan kaupungin riskienhallinnan näkökulmasta.

Toimivalta ja delegointi

Kuntalain 14 §:n 2 mom. 9 kohdan mukaisesti valtuusto päättää ta-
kaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, että mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy päätösehdotuksen, oikeuttaa täytäntöönpanopäätöksessään 
kaupunginkanslian oikeuspalveluita tekemään takaussitoumukset.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kuntien takausosuudet omistusosuuksien mukaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Oy Apotti Ab Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
HUS Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Vantaan kaupunki Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Kirkkonummen kunta Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Tuusulan kunta Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Keravan kaupunki Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Loviisan kaupunki Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Kauniaisten kaupunki Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Siuntion kunta Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Inkoon kunta Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 669
V 4.11.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalo-
tontille (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20830/3)

HEL 2020-010163 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

 Kaupunginvaltuusto vahvistaa Jätkäsaaressa sijaitsevan asuinker-
rostalotontin (AK) 20830/3 tai siitä muodostettavien tonttien vuok-
rausperiaatteet 31.8.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Tontti sijaitsee Länsisataman Jätkäsaaressa. Alueella voimassa oleva 
asemakaavan muutos nro 12331 (Jätkäsaari, Atlantinkaari) on hyväk-
sytty kaupunginvaltuustossa 9.12.2015 § 347 ja se on tullut voimaan 
22.1.2016. Asemakaavan muutos mahdollistaa Jätkäsaaren keskeisen 
Hyväntoivonpuiston eteläosan, siihen rajautuvien asuinkortteleiden, At-
lantinkadun ja Atlantinsillan rakentamisen Jätkäsaaren Atlantinkaaren 
osa-alueelle.

Asuinkerrostalotontin (AK) 20830/3 rakennusoikeus on 12 090 k-m2. 
Tontin pinta-ala on 4 550 m² ja osoite Länsisatamankatu 39. Tontti on 
merkitty kiinteistörekisteriin 26.9.2018.
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Varauspäätös

Kaupunginhallitus on 28.1.2013 § 139 päättänyt varata Atlantinkaaren 
itäosan alueen (myöhemmin asemakaavan muutoksen nro 12331 mu-
kainen tontti 20830/1) asuntotuotantotoimistolle (ATT) 31.12.2014 
saakka asuntotuotantoa varten siten, että alueelle myöhemmin asema-
kaavalla osoitettavasta asuinrakennusoikeudesta vähintään noin 60 % 
tulee toteuttaa vapaarahoitteisena Hitas- omistusasuntotuotantona Hi-
tas I ehdoin ja/tai muuna välimuodon asuntotuotantona ja enintään noin 
40 % valtion korkotukemana vuokra-asuntotuotantona.

Varausaikaa on jatkettu useaan kertaan, viimeisimmän kerran tontti-
päällikön päätöksellä 13.12.2019 § 95 vuoden 2020 loppuun saakka. 
ATT:n mukaan kaavatontista 20830/1 muodostettu tontti 20830/3 on 
tarkoitus toteuttaa valtion tukemana asumisoikeusasuntotuotantona va-
rauspäätöksen ehtojen mukaisesti. 

Maaperätiedot

Selvitysten mukaan tontin alueella on harjoitettu toimintaa, joka on 
saattanut aiheuttaa maaperän pilaantumista. Tontin maaperä kunnos-
tetaan rakentamisen yhteydessä rakennuttajan toimesta. Kaupunki 
korvaa rakennuttajalle maaperän puhdistamisesta aiheutuvat tavan-
omaisiin maanrakennuskustannuksiin nähden ylimääräiset kulut.

Vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu samalle alueelle ai-
emmin vahvistetut vuokrausperiaatteet, tontin sijainti sekä Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tontin enimmäishintaa koskeva 
ennakkoratkaisu. Tällä tavoin on pyritty mahdollisimman yhdenmukai-
seen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun.

Vertailutiedot

Vertailutietoina todetaan, että kaupunginvaltuusto on 19.6.2019 § 214 
päättänyt vahvistaa Helsingin Länsisataman Jätkäsaaressa sijaitsevan 
asuinkerrostalotontin (AK) 20829/3 tai siitä muodostettavien tonttien 
vuokrausperiaatteet seuraavin ehdoin:

 Asuinkerrostalotontin (AK) tai siitä muodostettavien tonttien vuosi-
vuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindek-
sin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosne-
liömetrihintana valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon osalta vä-
hintään 41 euroa.
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 Tontille mahdollisesti toteutettavista nk. kivijalkaliike, -myymälä, -
näyttely, -toimisto tai muista vastaavista tiloista peritään asuntoker-
rosalaa vastaavaa vuokraa.

 Alkuvuosialennuksen johdosta tontin maanvuokrasta peritään val-
tion tukemalta tontilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % 31.12. 2023 saakka.

 Tämän jälkeen valtion tukeman asuntotuotannon osalta asuntoton-
tin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennet-
tavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa 
on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asun-
tojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä 
(korkotukea).

Kaupunginvaltuusto on 6.1.2019 § 7 päättänyt vahvistaa Helsingin 
Länsisataman Jätkäsaaressa sijaitsevien asuinkerrostalotonttien (AK) 
20075/1–3 ja 20830/2 vuokrausperiaatteet seuraavin ehdoin:

 Asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion tukeman 
vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannon osalta vähintään 40 eu-
roa. 

 Tonteille mahdollisesti toteutettavista nk. kivijalkaliike, -myymälä, -
näyttely, -toimisto tai muista vastaavista tiloista peritään asuntoker-
rosalaa vastaavaa vuokraa.

 Alkuvuosialennuksen johdosta tonttien maanvuokrasta peritään val-
tion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % vuoden 2023 loppuun 
saakka.

 Tämän jälkeen valtion tukeman asuntotuotannon osalta asuntotont-
tien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennet-
tavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa 
on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asun-
tojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä 
(korkotukea).

Tontti 20830/3 sijoittuu vertailun kohteena olevan tontin 20830/2 vie-
reen heti sen eteläpuolelle. Kumpikaan tonteista ei sijoitu meren ran-
taan, toisin kuin vertailun kohteena oleva tontti 20829/3, vaan niiden si-
jainti on hyvin saman tyyppinen kummankin rajoittuessa toisaalta Hy-
väntoivonpuistoon ja toisaalta kokoajakatuna toimivaan Länsisataman-
katuun. Koska kyse on valtion tukemasta asuntotuotannosta, on 
ARA:lta pyydetty tontin enimmäishintaa koskeva ennakkoratkaisu. 
Edellä mainitut perustelut ja ARA:n ennakkoratkaisu huomioon ottaen 
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tontin asuinrakennusoikeuden vuokraushintaa ei ole perusteltua nostaa 
kaupunginvaltuuston päätöksen 16.1.2019 § 7 mukaisesta tasosta.

Vuokrausperiaatteet

Ottaen huomioon edellä mainitut vertailutiedot, tontin sijainti ja ARA:n 
ennakkoratkaisu määrätään asuinkerrostalotontin (AK) 20830/3 tai siitä 
muodostettavien tonttien vuosivuokra pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
asuinkerrosneliömetrihintana valtion tukeman asumisoikeusasuntotuo-
tannon osalta vähintään 40 euroa.

Tontin laskennallinen k-m2 hinta (hintatasossa 7/2020, ind. 19,76) on 
noin 790 euroa ilman ARA-alennusta ja ARA-alennuksella noin 632 eu-
roa. Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on maini-
tussa hintatasossa noin 2,53 euroa/as-m2/kk ARA-alennus huomioon 
ottaen. Mainitussa hintatasossa ei ole huomioitu tontille edellä esitettyä  
alkuvuosialennusta.

Tontille myönnetään 30 %:n alkuvuosialennus 31.12.2024 saakka. Al-
kuvuosialennus myönnetään alueen rakentamisesta johtuvan keskene-
räisyyden perusteella ja tämän johdosta tontin maanvuokrasta perittään 
70 % vuoden 2024 loppuun saakka. Kun alkuvuosialennus päättyy, 
vuokrasta perittään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuin-
talojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta 
tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen 
myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Tontille mahdollisesti toteutettavista kivijalkaliike, -myymälä, -näyttely, -
toimisto tai muista vastaavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vas-
taavaa maanvuokraa. Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi ra-
kennettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta 
ei peritä maanvuokraa.   

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia 18) mukaan asunto-
tontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennallises-
ta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen 
mukaisesti.    

Vuokra-aika on noin 60 vuotta siten, että vuokra-aika päättyy 
31.12.2080. Jätkäsaaren alueella tontit vuokrataan noudatetun käytän-
nön mukaisesti noin 60 vuodeksi.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 22.09.2020 § 550

HEL 2020-010163 T 10 01 01 02

Länsisatamankatu 39

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että:

 Kaupunki vahvistaa Helsingin Länsisatamassa (Jätkäsaari) sijaitse-
van asemakaavan muutokseen nro 12331 sisältyvän asuinkerrosta-
lotontin (AK) 20830/3 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi
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§ 670
V 11.11.2020 Oulunkylän Lämpökuja 6:n asemakaavan muuttaminen 
(nro 12584)

HEL 2018-007882 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) 
korttelin 28052 tontin 17 asemakaavan muutoksen 1.9.2020 päivätyn 
piirustuksen nro 12584 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilme-
nevin perustein. 

Käsittely

Esteelliset: Daniel Sazonov, Wille Rydman

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Lisäys kappaleen 7 perään:

"Kaupunginhallitus korostaa kaupunkiympäristölautakunnan tavoin, että 
kaupungin tavoitteena on ensisijaisesti löytää kivihiilestä luopumiselle 
polttoon perustumattomat ratkaisut ja että myös tämän kaavan alueella 
ovat nämä ratkaisut ovat etusijalla."

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Reetta Vanhasen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12584 kartta, päivätty 1.9.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12584 selostus, päivätty 1.9.2020, päivi-

tetty Kylk:n 8.9.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 11.3.2020, täydennetty 1.9.2020 ja asukastilai-

suuden 20.11.2018 muistio
4 Päätöshistoria
5 Havainnekuva, 1.9.2020
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

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

Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Gasum Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (Tukes), 
Helsinki

Esitysteksti

Väylävirasto Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginhallitus hyväksyy 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) 
korttelin 28052 tontin 17 asemakaavan muutoksen 1.9.2020 päivätyn 
piirustuksen nro 12584 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilme-
nevin perustein. 

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Lämpökuja 6:n tonttia. 
Tavoitteena on mahdollistaa nykyisen lämpölaitoksen toiminnan muut-
taminen. Tontin käyttötarkoitus säilyy nykyisellään.

Nykyinen lämpölaitos jatkaa Patolassa toimintaansa toistaiseksi. Helen 
Oy:n tavoitteena on uudistaa ja kehittää tuotantoaan Patolassa ensisi-
jaisesti sellaisiin ilmastomyönteisiin tuotantomuotoihin, jotka eivät pe-
rustu polttotekniikkaan. Niitä voivat olla esimerkiksi geoterminen ener-
gia. 
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Vähäpäästöisten energiamuotojen kehittämisen rinnalla on tarpeen 
varmistaa lämmöntuotannon riittävyys kivihiilestä luopumisen yhtey-
dessä. Ensisijaisesti kehitettävien energiantuotantotapojen kapasitee-
tista toivotussa aikataulussa ei ole vielä asemakaavan laatimisen aika-
na täyttä varmuutta. Helen Oy on siksi varautunut ja laatinut suunnitel-
mat myös biolämpölaitoksen muutokselle. 

Tontin kerrosalaksi on merkitty 30 000 k-m2, tehokkuusluku on e = 2,3. 
Rakennusala ja rakennuksen enimmäiskorkeus määrittävät rakennuk-
sen enimmäiskoon.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että se mah-
dollistaa uusiutuvaan energiaan perustuvan kaukolämmöntuotannon ja 
kivihiilen osuuden vähentämisen Helen Oy:n energiantuotannossa.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista tukemalla ekologisen kestävyyden ja päästövähennysten tavoit-
teita.

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on toimitila-aluetta, jota kehi-
tetään ensisijaisesti toimitilojen, tuotannon, varastoinnin, julkisten pal-
velujen ja opetustoiminnan sekä virkistyksen käyttöön. Helsingin maa-
nalaisessa yleiskaavassa nro 11830 ei ole asemakaava-alueelle mer-
kittyjä maanalaisia tilavarauksia mutta sen lähialueelle on merkitty ny-
kyinen kulkuyhteys maanalaiseen tilaan tai tunneliin. Kaavaratkaisu on 
em. yleiskaavojen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa asemakaava nro 10591 vuodelta 1998. Kaavan 
mukaan tontti on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten 
ja laitosten tontti (ET).

Tontti sijaitsee työpaikka-alueen laidassa ja rajoittuu junarataan sekä 
Vantaanjoen viereiseen virkistysalueeseen, Oulunkylän rantapuistoon.  
Tontin luoteisosassa on Helen Oy:n lämpölaitos.

Helsingin kaupunki omistaa tontin. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen 
johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Hanke vastaa energia-alueen kehittämisen kustannuksista.

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
(HSY) vesihuolto, Liikennevirasto (nyk. Väylävirasto), 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) sekä Gasum Oy.

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat tontin ulkopuolella olevan kaasuput-
ken huomioimiseen.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat mm. liikenteen sujuvuuteen sekä hankkeen vai-
kutuksiin alueen luontoarvoihin ja näkymiin. Mielipiteet on otettu huo-
mioon siten, että tontin ja Vantaanjoen välinen metsäalue säilytetään ja 
sitä kehitetään edelleen puustoisena. Kirjallisia mielipiteitä saapui kak-
si.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 11.3.-9.4.2020 ja siitä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus. Muistutuksessa toivotaan, 
että korkealle nouseva piippu otetaan huomioon suunnittelussa ja eh-
dotetaan sitä kohteeksi taideteokselle, joka loisi yhteyden läheiseen It-
senäisyydenpuistoon tai Vantaanjokeen

Kaavaan on lisätty määräys, jonka mukaan savupiipun ulkonäköön tu-
lee kiinnittää erityistä huomiota.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausunnot seuraavilta tahoil-
ta: Helen Sähköverkko Oy, HSY, ELY-keskus ja Tukes. Huomautukset 
kohdistuivat johtoihin, ympäristöhäiriöihin ja maaperään.

Jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon yhdyskunta-
teknisiä verkkoja koskevat Helen sähköverkko Oy:n ja HSY:n kannano-
tot. Tulevien energiaratkaisujen suunnittelussa, toteutuksessa ja lupap-
rosesseissa tullaan ottamaan huomioon ympäristövaikutuksiin liitetyt 
näkökohdat. 
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Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saadusta muistutuksesta ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin.  

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

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

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu ha-
kijan kanssa.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12584 kartta, päivätty 1.9.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12584 selostus, päivätty 1.9.2020, päivi-

tetty Kylk:n 8.9.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 11.3.2020, täydennetty 1.9.2020 ja asukastilai-

suuden 20.11.2018 muistio
4 Päätöshistoria
5 Havainnekuva, 1.9.2020

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Muistutus 9.4.2020, Oulunkylä -seura ry
5 Asemakaavan muutoshakemus, Lämpökuja 6, Helen Oy

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2020 22 (178)
Kaupunginhallitus

Asia/5
26.10.2020

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

Otteet

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

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

Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Gasum Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (Tukes), 
Helsinki

Esitysteksti

Väylävirasto Esitysteksti

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 08.09.2020 § 470

HEL 2018-007882 T 10 03 03

Hankenro 0741_27

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 1.9.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12584 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 28. kaupunginosan (Ou-
lunkylä, Patola) korttelin 28052 tonttia 17. 

Lisäksi lautakunta päätti
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 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat 
ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimia-
lan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä 
internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Helen Oy: 5 000 euroa

Kaupunkiympäristölautakunta korostaa, että kaupungin tavoitteena on 
ensisijaisesti löytää kivihiilestä luopumiselle polttoon perustumattomat 
ratkaisut ja että myös tämän kaavan alueella on nämä ratkaisut ovat 
etusijalla.

Käsittely

08.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Osmo Soininvaara (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta) 

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta korostaa, että kaupun-
gin tavoitteena on ensisijaisesti löytää kivihiilestä luopumiselle polttoon 
perustumattomat ratkaisut ja että myös tämän kaavan alueella on nä-
mä ratkaisut ovat etusijalla.

Kannattaja: Sirpa Asko-Seljavaara

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

01.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373
sari.ruotsalainen(a)hel.fi

Eetu Saloranta, liikenneinsinööri, puhelin: 310 20498
eetu.saloranta(a)hel.fi

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37250
kaarina.laakso(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.02.2020 § 10

HEL 2018-007882 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12584 pohjakartan 
kaupunginosassa 28 Oulunkylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12584
Kaupunginosa: 28 Oulunkylä
Kartoituksen työnumero: 45/2018
Pohjakartta valmistunut: 20.12.2019 Uusinta (ensi tilaus 2018)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus 
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 
01.03.2019 § 18

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 671
V 11.11.2020 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusoh-
jelma 2020

HEL 2019-012950 T 10 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli asunto-ohjelmapäällikkö Mari 
Randell. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1 AM2020
2 Asuntotuotantoennuste 2020-2035
3 Rakentamisen vuosijulkaisu 2019
4 Asuntojen hintojen ja vuokrien vuosijulkaisu 2019
5 Asuntotuotantotilanne lokakuu 2020
6 Yhteenveto lausunnoista
7 Yhteenveto mielipiteistä
8 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lausunto
9 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto
10 Vanhusneuvoston lausunto
11 Vammaisneuvoston lausunto
12 Helsingin kaupungin asunnot Oyn lausunto
13 Helsingin kaupungin asunnot Oyn Vuokralaisneuvottelukunnan lausun-

to
14 Helsingin Asumisoikeus Oyn lausunto
15 Kiinteistö Oy Auroranlinnan lausunto
16 World Student Capital - Pääkaupunkiseudun opiskelijat ryn lausunto
17 Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön HOASin lausunto
18 Suomen opiskelija-asunnot SOA ryn lausunto
19 Nuorisoasuntoliitto ryn lausunto
20 Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ryn lausunto
21 Helsingin seudun kauppakamarin lausunto
22 RAKLI ryn lausunto
23 Suomen Vuokranantajat ryn lausunto
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24 Kiinteistöliitto Uusimaan lausunto
25 Suomen arkkitehtiliitto ry SAFAn lausunto
26 Asukasliitto ryn lausunto
27 Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ryn lausunto
28 Ryhmärakennuttajat ryn lausunto
29 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto
30 Autismiyhdistys PAUT ryn lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päät-
täisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin asumisen 
ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmana (AM-ohjelma) 2020 
seuraavat asunto- ja maapoliittiset tavoitteet:

Päämäärä I Asuntotuotannon määrä

Tavoite 1. Asuntotuotannon määrä

Helsingissä rakennetaan uudistuotantona ja käyttötarkoituksen muu-
toksilla vuosittain vähintään 7 000 asuntoa. Kaupungin oman asunto-
tuotannon tavoite on 1 500 asuntoa vuodessa ja vuodesta 2023 alkaen 
1 750 asuntoa vuodessa. 

Asuntotuotannon korkean tason saavuttamiseksi tulee kaupungin ko-
konaisprosessia sujuvoittaa. Rakentamiskelpoisten tonttien määrän tu-
lee vastata 1,5 vuoden asuntotuotannon määrää.

Tavoite 2. Maankäytön suunnittelu

Yleiskaavan toteuttamisohjelmaa tarkistetaan valtuustokausittain ja sii-
tä luodaan vakiintunut työkalu maankäytön ohjelmointiin.

Asemakaavavarannon on mahdollistettava vähintään viiden vuoden 
asuntotuotanto määritellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman mukaan. 
Vuosittain laaditaan asemakaavoja asuntotuotantoon vähintään 
700 000 kerrosalaneliömetriä (k-m²). Asemakaavojen tulee mahdollis-
taa tavoitteiden mukainen hallinta- ja rahoitusmuotojakauma sekä tu-
kea kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiä. Asemakaavojen to-
teuttamiskelpoisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Asuntotuotannon sujuvoittamiseksi asemakaavavaatimusten yksityis-
kohtaisuutta tulee välttää, jotta poikkeamispäätöksiä voidaan vähentää.
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Virkistys-, luonto- ja kulttuuriympäristön arvot yhteensovitetaan kestä-
västi kasvavan kaupungin tarpeita palvelevan asuntotuotantotavoitteen 
ja maankäytön tehostumisen kanssa.

Tavoite 3. Maapolitiikka

Kaupunki luovuttaa vuosittain asuntotuotantoon tontteja vähintään 
4 900 asunnon rakentamisen verran.

Tontinluovutusta käytetään aktiivisena työkaluna asuntotuotannon laa-
tutason ja hallinta- ja rahoitusmuotojen toteutuksen ohjauksessa. Asun-
torakentamisen hiilineutraalisuutta edistetään tontinluovutuksessa Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti. Tontinvaraus-
kanta pysyy tasolla, joka mahdollistaa vähintään neljän vuoden asunto-
rakentamisen kaupungin omalla maalla ohjelmassa määritellyn hallinta- 
ja rahoitusmuotojakauman mukaan. Tontinluovutusta, maanhankintaa 
ja maankäyttösopimuskäytäntöjä ohjataan lisäksi erillisten maapoliittis-
ten linjausten ja soveltamisohjeiden kautta.

Kaupunki hankkii aktiivisesti yhdyskuntarakenteeseen soveltuvaa maa-
ta omistukseensa vapaaehtoisin kaupoin kohtuulliseen käypään hinta-
tasoon. Tarvittaessa kaupunki voi turvautua myös muihin lainsäädän-
nön suomiin maanhankintakeinoihin kuten etuosto-oikeuteen ja lunas-
tukseen. 

Asemakaavojen muutosalueilla tehdään tarvittaessa maankäyttösopi-
muksia. Asemakaavoittamattomilla alueilla maankäyttösopimuksia teh-
dään vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi tilanteissa, joissa merkittä-
vä osa sopimuskorvauksesta suoritetaan kaupungille tärkeänä raaka-
maana.

Päämäärä II Asuntotuotannon laatu

Tavoite 4. Hallinta- ja rahoitusmuodot

Hallinta- ja rahoitusmuototavoite on vuosittain seuraava:

25 prosenttia pitkäaikaisesti säänneltyjä ARA-vuokra-asuntoja (1 750 
asuntoa, joista 300 opiskelija- ja nuorisoasuntoja)

30 prosenttia välimuodon asuntoja (2 100 asuntoa, joista pitkäaikaisesti 
säänneltyjä ARA-asumisoikeusasuntoja 700 asuntoja ja lyhytaikaisesti 
säänneltyä ARA-vuokra-asuntoja, Hitas- ja hintakontrolloituja omistu-
sasuntoja ja muita asuntoja 1 400 asuntoa)

45 prosenttia sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja (3 150 
asuntoa).
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Hallinta- ja rahoitusmuototavoitetta noudatetaan kaupungin, valtion ja 
yksityisten tahojen omistamalla ja luovuttamalla maalla. Hallinta- ja ra-
hoitusmuotojakauman toteutumista ohjataan tontinluovutuksella ja 
maankäyttösopimuksilla. Alueellisesta hallinta- ja rahoitusmuotojakau-
masta päätetään tontinluovutus- ja maankäyttösopimusvaiheessa siten, 
että huomioidaan alueellinen tasapaino. Yksipuolisia asuinalueita välte-
tään. Vuokrakerrostaloissa sijaitsevien asuntojen osuus alueen asunto-
kannasta tulee olla pääsääntöisesti korkeintaan 50 prosenttia.   

Kaupungin omassa asuntotuotannossa on tavoitteena rakennuttaa 750 
pitkäaikaisesti säänneltyä ARA- vuokra-asuntoa (50 prosenttia tuotan-
nosta) ja 750 Hitas- tai hintakontrolloitua omistusasuntoa sekä asumi-
soikeusasuntoa vuodessa ja 875 pitkäaikaisesti säänneltyä ARA-
vuokra-asuntoa (50 prosenttia tuotannosta) ja 875 Hitas- tai hintakont-
rolloitua omistusasuntoa sekä asumisoikeusasuntoa vuodesta 2023 al-
kaen. Sääntelemättömiä asuntoja voidaan rakennuttaa vain alueiden 
tasapainoisen rakenteen varmistamiseksi.

Valmistellaan Hitas-järjestelmän uudistaminen siten, että järjestelmän 
avulla voidaan turvata kohtuuhintainen omistusasuminen kaikilla hel-
sinkiläisillä asuinalueilla, että asunnot kohdentuvat oikeudenmukaisesti 
ja että nykyjärjestelmään liittyvät olennaiset ongelmat ratkaistaan.

Tavoite 5. Huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

Perheasunnoiksi soveltuvien eli vähintään kahden makuuhuoneen 
asuntojen riittävä osuus omistusasuntotuotannosta turvataan. Varmis-
tetaan omistustuotannon perheasuntojen määrä ja tuotannon laatu.

Kerrostalotuotannossa Hitas-omistusasuntotuotantona toteutettavien 
tonttien asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 60-70 prosenttia toteu-
tetaan perheasuntoina. Kerrostalotuotannossa sääntelemättömään 
omistusasuntotuotantoon luovutettavilla tonteilla tontin asuinrakennu-
soikeudesta keskimäärin 40-50 prosenttia toteutetaan perheasuntoina. 
Perustelluista syistä tavoitteesta voidaan poiketa alueilla, joilla perhea-
suntojen määrä on jo riittävä. Vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannon 
osalta varmistetaan riittävä huoneistotyyppien monipuolisuus. Tarvit-
taessa voidaan käyttää lisäksi keskipinta-alatavoitetta.  

Huoneistotyyppijakauman ohjaus perustuu ensisijaisesti tontinluovutu-
sehtoihin ja arvioidaan suhteessa alueen nykyiseen asuntojakaumaan. 
Valtion ja yksityisten tahojen omistamalla maalla voidaan käyttää ase-
makaavamääräyksiin perustuvaa ohjausta.

Tavoite 6. Asuntorakentamisen kehittäminen
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Jatketaan monipuolisen kerrostalorakentamisen ja -asumisen kehittä-
mistä. Edistetään kestävää rakentamista muun muassa Hiilineutraali 
Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti. 

Edistetään kaupunkimaisten pientalojen rakentamista ja rakennuttamis-
ta. Edistetään asukaslähtöistä rakentamista ja rakennuttamista, muun 
muassa ryhmärakennuttamista sekä uusien toimijoiden tuloa asuntora-
kentamismarkkinoille.

Tavoite 7. Asukasrakenne ja erityisryhmät

Lapsiperheille sopivia asuntoja rakennetaan riittävästi uusille alueille 
sekä täydennysrakentamiskohteisiin. Huoneistotyyppiohjauksella var-
mistetaan perheasuntojen rakentaminen. Varmistetaan erilaisissa elä-
mäntilanteissa olevien asuntokuntien mahdollisuudet alueellisten asu-
mispolkujen toteuttamiseen. 

Edistetään ikäihmisille kohdennettujen asumisvaihtoehtojen toteutta-
mista kaikkiin hallinta- ja rahoitusmuotoihin. Turvataan erityisryhmien 
eli päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, kehitysvammaisten ja vam-
maisten, lastensuojeluasiakkaiden, asumisessaan tukea tarvitsevien 
nuorten, hoivapalveluja tarvitsevien vanhusten, kuntapaikan saaneiden 
pakolaisten sekä pitkäaikaisasunnottomien asuminen tavalla, jossa 
asumiseen liittyvä hoiva tai asumisen tuki vastaa palvelun tarpeeseen. 
Varmistetaan erityisryhmien asumisen polut kevyempään tai tehoste-
tumpaan tukiasumiseen palvelutarpeen muuttuessa. Turvataan asu-
misneuvonnan saatavuus asumismuodosta riippumatta.

Päämäärä III Elinvoimaiset alueet ja segregaation ehkäiseminen

Tavoite 8. Kaupunkiuudistus

Asuinalueiden elinvoimaisuuden vahvistamiseksi kehitetään poikkitoi-
mialainen kaupunkiuudistuksen malli. Ohjelmakaudella kaupunkiuudis-
tusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellunkylä.  

Varmistetaan edellytykset rakentaa kolmannes lisää asuntoja kaupun-
kiuudistusalueille vuoteen 2035 mennessä niin, että alueiden asunto-
kannan hallinta- ja rahoitusmuotojakauma kehittyy kohti kaupungin hal-
linta- ja rahoitusmuototavoitetta.

Tavoite 9. Projektialueet

Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuosina ovat Kalasa-
tama, Länsisatama, Kruunuvuorenranta, Pasila, Kuninkaantammi sekä 
Malmin lentokentän alue. Tulevan asuntotuotannon näkökulmasta 
suunnittelun etenemistä edistetään uusien aluerakentamisprojektien 
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varmistamiseksi. Näiden alueiden osuus asuntotuotannosta on noin 50 
prosenttia.

Kokeillaan markkinaehtoista pysäköintiä.

Tavoite 10. Täydennysrakentaminen

Vuosittaisesta asuntorakentamisesta noin 50 prosenttia toteutuu täy-
dennysrakentamisena esikaupunkivyöhykkeellä (mukaan lukien kau-
punkiuudistusalueet). Tuotantotavoitteen turvaamiseksi täydennysra-
kentamisen koordinaatiota vahvistetaan, kehitetään prosesseja ja kan-
nustimia sekä poistetaan täydennysrakentamisen esteitä muun muassa 
yhteistyössä valtion kanssa. Keskitetään täydennysrakentamista hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien päähän ja huolehditaan alueiden saavutetta-
vuudesta.

Edistetään kestävää kaupunkikehitystä tiedostaen alueiden erilaisuus 
ja eriytymiskehitys. Alueilla, joiden asuntokanta on yksipuolista ja uu-
distuotanto vähäistä, uusi asuntokantaa monipuolistava täydennysra-
kentaminen on tärkein tavoite. Peruskorjaussuunnitelmia tehtäessä si-
jaan tulee tutkia, onko tarkoituksenmukaisempaa valita uudistava lisä-
rakentaminen ja tontin käytön tehostaminen.

Kehitetään pysäköintipaikkojen tarpeen arviointia täydennysrakentami-
sen yhteydessä sekä edistetään sähköautojen ja yhteiskäyttöautojen 
yleistymisen tuomia vaatimuksia pysäköinnin suunnittelulle.

Päämäärä IV Asuntokanta ja asunto-omaisuus

Tavoite 11. Asuntokannan kehittäminen

Edistetään vanhan rakennuskannan uusiokäyttöä sekä ullakko- ja lisä-
kerrosrakentamista. Kaupungin toimin edistetään hissien rakentamista 
vanhaan asuntokantaan.

Tavoite 12. Kaupungin oma asuntokanta

Kaupungin omistaman asuntokannan ylläpidosta, arvon ja kunnon säi-
lymisestä sekä vuokran ja käyttövastikkeen kohtuullisena pitämisestä 
huolehditaan. Vuokra-asuntojen asukasvalinnassa pyrkimyksenä on 
monipuolinen ja alueellisesti tasapainoinen asukasrakenne.

Asuntokannan peruskorjaustoiminnassa sitoudutaan Hiilineutraali Hel-
sinki 2035 -toimenpideohjelman tavoitetasoihin. Kaupungin asunto-
omaisuuden hallinnan kehittämistä jatketaan.

Esittelijän perustelut
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Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmalla (AM-
ohjelma) luodaan suuntaviivat kaupungin harjoittamalle asuntopolitiikal-
le. Ohjelmaehdotus sisältää 12 tavoitekohtaa, joiden avulla ohjataan 
kaupungin maankäyttöä, asuntotuotantoa, kaupunkirakenteen ja asui-
nalueiden kehitystä, asuntokannan ylläpitoa ja kehittämistä sekä turva-
taan eri väestöryhmien asumisen mahdollisuudet Helsingissä.

Ehdotus AM-ohjelmaksi 2020 on asian liitteenä 1. Ohjelma sisältää 
päätösehdotukseen nostetut ohjelmakauden tavoitteet sekä niiden pe-
rustelut sekä ajankohtaisen toimintaympäristökuvauksen. Ohjelma on 
laadittu kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston asumisen yk-
sikössä yhteistyössä AM-sihteeristön kanssa. 

Edellinen asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma, Ko-
tikaupunkina Helsinki 2016, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 
22.6.2016. Vuoden 2016 ohjelman toteutumista on seurattu vuosittain 
ja seurannasta on raportoitu kaupunginvaltuustolle. Seurantaraportti 
vuodesta 2019 ja edellisen ohjelmakauden arviointi on kirjoitettu osaksi 
toimintaympäristön kuvausta. AM-ohjelma 2020 jatkaa aikaisempien 
ohjelmien linjaa, mutta keskittyy aikaisempaa enemmän sosiaalisen 
kestävyyden vahvistamiseen ja segregaation ehkäisyyn. Ohjelman 
valmistelussa on huomioitu MAL-sopimus vuosille 2020-2031.

Luonnos AM-ohjelmaksi 2020 valmistui kevätkaudella 2020. Luonnok-
sen valmisteluvaiheessa järjestettiin asuntopoliittinen seminaari. Luon-
noksesta pyydettiin lausunnot kesä-syyskuussa 2020 laajalta joukolta 
lautakuntia, neuvottelukuntia sekä ulkopuolisia asiantuntija- ja toimija-
tahoja. Lausunnot ovat asian liitteinä 8-30. Asian liitteenä (liite 6) on 
myös lausunnoista laadittu yhteenveto. Kuntalaisten osalta näkemykset 
pyydettiin Kerro kantasi -kyselyn kautta elo-syyskuussa 2020. Asian liit-
teenä (liite 7) on näistä näkemyksistä laadittu tiivis yhteenveto. 

Kaupunkiympäristölautakunta lausui lautakuntakäsittelyvaiheessa nä-
kemyksenään, että tuotantotavoite nostettaisiin 8 000 asuntoon vuo-
desta 2023 alkaen. Lautakunta perusteli näkemystään, että tällä voi-
daan vastata kysyntään ja jakaa paremmin seudun kasvua tasaisesti 
myös Helsinkiin. Lautakunta piti tärkeänä kaikkien mahdollisuutta hy-
vään asumiseen sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien ja kohtuu-
hintaisen asumisen edistämistä. Lautakunta korosti lisäksi laadukkaan 
täydennysrakentamisen merkitystä segregaation ehkäisyssä, markki-
naehtoisen pysäköinnin tärkeyttä sekä virkistys-, luonto- ja kulttuuriym-
päristön arvojen sovittamista asuntotuotantotavoitteeseen ja maankäy-
tön tehostumiseen. Valmistelussa on arvioitu, että 7 000 asunnon ta-
voitteella on mahdollista vastaanottaa nykyinen kysyntä ja kasvattaa 
asuntokantaa hintakehityksen maltillisena pitämiseksi. Tuotannon nos-
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taminen 8 000 asuntoon edellyttää resurssien ja investointien kasvat-
tamista.

Liitteenä on kesällä 2020 valmistunut vuosittain laadittava asuntotuo-
tantoennuste vuosille 2020–2035 (liite 2). Ennusteen pohjalta voidaan 
todeta, että asuntotuotantotavoite 7 000 asunnon valmistumiseksi on 
lähivuosien ajalta realistinen. Liitteinä 3 ja 4 on vuoden 2019 rakenta-
misen vuosijulkaisu ja asuntojen hintojen ja vuokrien vuosijulkaisu. 

Lokakuussa 2020 asuntotuotantotilanne on hyvä Helsingissä. Raken-
teilla on ollut yhtäjaksoisesti jo yli kahden vuoden ajan yli 10 000 asun-
toa. Tuolla määrällä saavutetaan 7 000 vuosittain valmistuvan asunnon 
tavoite. Rakenteilla olevista asunnoista 3 000 on yksiöitä, joiden keski-
pinta-ala on 31,6 m². Kaksioita on rakenteilla 3 300 ja niiden keskipinta 
on 46,9 m². Kaikista rakenteilla olevista asunnoista 60 prosenttia on 
yhden ja kahden huoneen asuntoja. Perheasuntoja on siten rakenteilla 
yhteensä noin 4 100 asuntoa eli noin 40 prosenttia. Tarkemmin asunto-
tuotantotilannetta syyskuussa 2020 on kuvattu liitteessä 5. 

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä ehdotuksen AM-ohjelmaksi 2020, 
kaupunginhallitus määrittelee tavoitteiden toteuttamisen edellyttämät 
toimenpiteet ja nimeää niiden vastuutahot erillisellä täytäntöönpano-
päätöksellä. Ohjelmaa on tarkoitus seurata vuosittain kaupunginval-
tuustolle valmisteltavan seurantaraportin myötä nykyisen käytännön 
mukaisesti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
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14 Helsingin Asumisoikeus Oyn lausunto
15 Kiinteistö Oy Auroranlinnan lausunto
16 World Student Capital - Pääkaupunkiseudun opiskelijat ryn lausunto
17 Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön HOASin lausunto
18 Suomen opiskelija-asunnot SOA ryn lausunto
19 Nuorisoasuntoliitto ryn lausunto
20 Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ryn lausunto
21 Helsingin seudun kauppakamarin lausunto
22 RAKLI ryn lausunto
23 Suomen Vuokranantajat ryn lausunto
24 Kiinteistöliitto Uusimaan lausunto
25 Suomen arkkitehtiliitto ry SAFAn lausunto
26 Asukasliitto ryn lausunto
27 Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ryn lausunto
28 Ryhmärakennuttajat ryn lausunto
29 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto
30 Autismiyhdistys PAUT ryn lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lausunnonantajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kanslia
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 29.09.2020 § 560

HEL 2019-012950 T 10 00 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi lausunnon kaupunginkanslialle:
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Helsinki on asuntopoliittisten ohjelmien avulla vaikuttanut kaupungin 
asunto-olojen kehittämiseen vuosikymmenien ajan. Asumisen ja siihen 
liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2020 –luonnoksessa (AM-
ohjelma) on esitetty kaupungin asuntopoliittiset tavoitteet seuraaville 
vuosille. Kaupunginkanslia on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta erityi-
sesti tavoitteiden sisältöön, tavoitetasoon sekä ohjelman sisällölliseen 
kattavuuteen liittyen.

Kaupunkiympäristön toimiala on osallistunut AM-ohjelman valmiste-
luun. Ohjelmassa on määritelty 12 tavoitetta neljän päämäärän alle. 
Nämä neljä päämäärää ovat riittävän asuntotuotannon määrän varmis-
taminen, asuntotuotannon monipuolisen laadun turvaaminen, elinvoi-
maiset alueet ja segregaation ehkäiseminen sekä asuntokannan ja 
asunto-omaisuuden kehittäminen. 

Kaupunkiympäristölautakunta pitää hyvänä ohjelmassa esitettyjä tavoit-
teita, jotta varmistetaan riittävä asuntotuotanto, kohtuuhintainen asumi-
nen sekä pyritään tasapainottamaan alueellisia eroja säätelemällä 
asuntojen huoneistotyyppijakaumaa sekä alueellista hallinta- ja rahoi-
tusmuotojakaumaa. Ohjelmassa asetetaan myös määrälliset tavoitteet 
asuntokaavoitukselle ja tontinluovutukselle. 

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma on ollut toimi-
va tapa koordinoida Helsingin asuntopoliittisia tavoitteita ja toimenpitei-
tä. Koska kaupunkiympäristön toimiala on keskeisessä roolissa koko 
AM-ohjelman toteuttajana, on erittäin tärkeää, että toimialalle on varattu 
riittävät resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi myös tilanteessa, jossa 
talouden kehityskuva on kiristyvä. Asuntotuotanto on merkittävä tulon-
lähde kaupungille.

Riittävä asuntotuotanto

Riittävän asuntotuotannon määrän varmistamiseksi ohjelmassa on 
määritelty tavoitteet asuntotuotannolle, maankäytön suunnittelulle sekä 
maapolitiikalle. 

Asuntotuotantotavoitteen mukaan Helsingissä rakennetaan uudistuo-
tantona ja käyttötarkoituksen muutoksilla vähintään 7000 asuntoa vuo-
dessa. Tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen tulee jatkossa ole-
maan yhä kalliimpaa. Edellytysinvestointien (kadut, joukkoliikenneyh-
teydet jne.) tekeminen taloudellisesti kiristyvässä tilanteessa tulee 
muodostumaan ongelmaksi. Näin ollen asuntotuotantotavoitetta ei ole 
nyt määritellystä mahdollista nostaa nykyisten resurssien puitteissa, 
vaikka kysyntää todennäköisesti olisikin.

Kaupungin oman uudisasuntotuotannon tavoite esitetään nostettavaksi 
1500 asunnosta 1750 asuntoon vuodesta 2022 alkaen. Tällä tavoin 
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saavutettaisiin aikaisempi 25% osuuden taso kaupungin kokonaista-
voitteesta, joka on jo aikaisemmin nostettu 6000 asunnosta 7000 asun-
toon. Oman asuntotuotannon tavoitteen nostaminen nykytasosta on 
erityisesti esitetyllä aikataululla jo vuodesta 2022 alkaen haastavaa. Ti-
lastointimenetelmästä, sekä hankesuunnittelun, suunnittelun ja kilpailu-
tuksen vaatimasta ajasta johtuen vuodelle 2022 esitettyjen hankkeiden 
pitäisi olla suunnitteilla jo tällä hetkellä. Asuntotuotannon näkemyksen 
mukaan tavoitteen nostaminen tulisi tapahtua aikaisintaan vuonna 
2023 jolloin sille voidaan luoda edellytykset hankesuunnittelulla, sekä 
lisäämällä omalle asuntotuotannolle kohdistettavaa tonttivarantoa ja
henkilöresursseja.

Maankäytön suunnittelun osalta tavoitellaan, että asemakaavavaran-
non on mahdollistettava vähintään viiden vuoden asuntotuotanto määri-
tellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman mukaan. Vuosittain laaditaan 
asemakaavoja vähintään 700 000 k-m², mikä on ollut viime vuosina ta-
voitteena. Jotta asuntotuotantotaso pysyy riittävän korkealla, ohjelmas-
sa esitetyt tavoitteet ovat kannatettavia. Riittävä asemakaavavaranto 
varmistetaan yleiskaavan toteuttamisohjelmalla, joka tarkistetaan val-
tuustokausittain ja se toimii työkaluna maankäytön ohjelmointiin. Lähi-
vuosina asemakaavoitus tulee tapahtumaan yhä enenevässä määrin 
täydennysrakentamisalueilla, joten määrällisen tavoitteen saavuttami-
nen tulee viemään aiempaa enemmän resursseja.

Asetettu tavoite mahdollistaa myös nopean väestönkasvun skenaarion, 
mikä lisää samalla paineita palveluverkon ja muiden asumiseen liitty-
vien toimintojen kysynnälle. Erityisesti kaupunkiuudistusalueilla, joissa 
tavoitteena on asuntokannan 30 % lisäys, on erittäin tärkeää, että alu-
eellinen kasvu huomioidaan riittävän aikaisin palveluverkko- ja inves-
tointitarpeissa.

Ohjelman mukaan asuntotuotannon sujuvoittamiseksi asemakaavavaa-
timusten yksityiskohtaisuutta tulee välttää, jotta poikkeamispäätöksiä 
voidaan vähentää. Tulee kuitenkin huomioida, että poikkeamispäätök-
sien määrä on vähäinen kaikkiin asuinrakentamishankkeisiin verrattu-
na. Nämäkin ovat koskeneet pääsääntöisesti kerrosalan määrää. Laa-
dukas ja monipuolisesti toiminnallinen asuinympäristö tarvitsee toteu-
tuakseen riittävän vahvaa kaavallista ohjausta. Asemakaavamääräys-
ten yhdenmukaistamishanke on toteutettu ja sitä tullaan päivittämään 
tarpeen mukaan. Pientaloalueiden osalta tullaan selkeyttämään ase-
makaavallista ohjausta alueiden uudistamisen edistämiseksi. 

Maapolitiikan tavoitteena on, että kaupunki luovuttaa vuosittain asunto-
tuotantoon tontteja vähintään 4900 asunnon rakentamisen verran. Ai-
empi tavoite perustui kerrosalaan, ei asuntomäärään. Olennaista kau-
pungin kannalta on tuottaa uusia laadukkaita asuntoja, mikä puoltaa 
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tavoitteen muutosta. Tämä saattaa kuitenkin kannustaa pienempien 
asuntojen toteuttamiseen, mikä voi osaltaan vaikuttaa asumisen väl-
jyyskehitykseen. Asuntokokoa voidaan kuitenkin tehokkaasti säädellä 
kaupungin taholta edellyttämällä asunnoilta perheasuntovaatimusten 
mukaista huoneiston minimikokoa.

Kaupungin omistamalle maalle asetetun vuotuisen tavoitteen osalta on 
jatkossa huomioitava, että kaupungin omistaman kaavoittamattoman 
raakamaan määrä supistuu vuosittain. Näiltä osin on todennäköistä, et-
tä yksityisten omistamalle maalle kaavoitettavien tonttien osuus tulee 
jatkossa määrällisesti kasvamaan ja kaupungin määrällinen osuus vä-
hentymään. Tavoitetasoa on tällöin syytä arvioida uudelleen kaupungin 
maaomaisuuden suhteessa.

Tontinluovutusta käytetään aktiivisena työkaluna asuntotuotannon laa-
tutason ja hallinta- ja rahoitusmuotojen toteutuksen ohjauksessa. On 
tärkeää, että asuntorakentamisen hiilineutraalisuutta edistetään tontin-
luovutuksessa Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelman mukai-
sesti ja tämä on tuotukin AM-ohjelmassa esille. Uusien asuntojen ra-
kentaminen tapahtuu tulevaisuudessa suurelta osin tulevilla projektia-
lueilla, joiden yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi on ilmastotavoitteiden 
myötä noussut tavoite alueellisesta hiilineutraalisuudesta.

Asuntotuotannon monipuolisen laadun turvaaminen

Asuntotuotannon monipuolisen laadun turvaamiseksi AM-ohjelmassa 
on määritelty tavoitteet asuntojen alueellisille hallinta- ja rahoitusmuo-
doille, huoneistotyyppijakaumalle, asuntorakentamisen kehittämiselle 
sekä asukasrakenteelle ja erityisryhmille. Kaupunkiympäristölautakunta 
katsoo, että monipuolisuuden turvaaminen on erittäin tärkeää sekä 
segregaation ehkäisemiseksi että resilienssin varmistamiseksi tilan-
teessa, jossa kaupunkikehityksen näkymät sisältävät suuria epävar-
muuksia.

Ohjelman mukaan asemakaavojen tulee mahdollistaa tavoitteiden mu-
kainen hallinta- ja rahoitusmuotojakauma kaikilla alueilla ja niiden on 
tuettava kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiä. Hallinta- ja ra-
hoitusmuototavoite on, että vuosittaisesta asuntotuotannosta 25 % on 
pitkäaikaisesti säänneltyjä ARA-vuokra-asuntoja, 10 % pitkäaikaisesti 
säänneltyjä ARA-asumisoikeusasuntoja, 20 % lyhytaikaisesti säännel-
tyjä ARA-vuokra-asuntoja, Hitas- ja hintakontrolloituja omistusasuntoja 
ja muita asuntoja sekä 45 % sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-
asuntoja. Hallinta ja rahoitusmuotojen toteutumista ohjataan tontinluo-
vutuksella ja maankäyttösopimuksilla. Tavoitetta noudatetaan kaupun-
gin, valtion ja yksityisten tahojen omistamalla ja luovuttamalla maalla.
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Hallinta- ja rahoitusmuotojen osalta nyt AM-ohjelmaan erillisenä vuosi-
tavoitteena kirjatun 10 % ARA-asumisoikeusasuntotuotannon osalta 
nähdään kirjauksessa riskinä, että nyt erikseen määritelty rahoitusmuo-
to prosenttiosuuksineen saattaisi toimia rahoitusmuodon käyttöä rajaa-
vana tekijänä. Näiltä osin lautakunta ehdottaa kyseisen rahoitusmuo-
don sisällyttämistä osaksi välimuodon tuotantoa ja erillisen selkeän kir-
jauksen tekemistä tämän rahoitusmuodon vähimmäistuotantovelvoit-
teen osuudesta. Näin ARA-asumisoikeustuotantoa voitaisiin määrälli-
sesti kasvattaa nyt määritettyä 10% osuutta runsaammin niissä koh-
teissa, joissa kyseinen rahoitusmuoto on erityisen toivottua alueen ko-
konaisuus huomioiden. 

AM-ohjelmalla halutaan varmistaa riittävä perheasuntojen määrä. Ker-
rostalotuotannosta Hitas-omistusasuntotuotantona toteutettavien tont-
tien asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 60-70 % toteutetaan per-
heasuntoina. AM-ohjelman jatkovalmistelussa tulisi harkita asuntojen 
huoneistotyyppijakaumasääntelyn kehittämistä niin, ettei ikkunattomia 
tai vain ns. sisäikkunallisia huoneita (huoneet, joiden ikkuna avautuu 
vain huoneiston sisätiloihin)  hyväksytä huoneiksi perheasuntovaati-
muksen täyttymistä tarkasteltaessa.

Kerrostalotuotannossa sääntelemättömään omistusasuntotuotantoon 
luovutettavilla tonteilla asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 40-50 % 
toteutetaan perheasuntoina. Perustelluista syistä tavoitteesta voidaan 
poiketa alueilla, joilla perheasuntojen määrä on riittävä. Vuokra- ja 
asumisoikeusasuntotuotannossa varmistetaan riittävä huoneistotyyp-
pien monipuolisuus. Tarvittaessa voidaan käyttää lisäksi keskipinta-
alatavoitetta.

Huoneistotyyppijakaumaa on ohjattu joustavalla huoneistotyyppijakau-
man ohjausmallilla. Kysynnän mukaan uudiskohteita voidaan rakentaa 
esimerkiksi eri alueille hieman erityyppisellä asuntojakaumalla. Jousta-
va huoneistotyyppijakauman ohjausmalli on varmistanut monipuolisen 
uudistuotannon ja estänyt pienten asuntojen keskittymät. Onkin tärke-
ää, että tasapainoinen asuntokanta turvataan myös jatkossa huoneisto-
tyyppijakauman sääntelyllä. 

Helsingissä on kansallisesti ja kansainvälisesti vertaillen paljon pieniä 
asuntoja, joissa asutaan myös suhteellisen ahtaasti. Helsingissä val-
mistuneiden kerrostaloasuntojen keskipinta-ala on pienentynyt. Asunto-
jen väljyyskehitykseen on kiinnitettävä huomioita ja sitä tulee pystyä 
ohjaamaan. Koronakriisi on lisännyt merkittävästi ihmisten asunnois-
saan käyttämää aikaa sekä etätyön lisääntymisen että pandemian ai-
heuttamien rajoitusten kautta. Sekä helsinkiläisten lapsiperheiden tar-
peisiin että kansainvälisen asiantuntijatyövoiman houkuttelemiseksi on 
tärkeä varmistaa riittävän suurten perheasuntojen tuotanto.
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Helsingin tavoitteena on tiivis kaupunkirakenne, mutta kaupunkimaisten 
pientalojen tarjontaan tulisi myös kiinnittää huomiota täydennysraken-
tamisessa, jotta mahdollistetaan monipuolinen ja houkutteleva asunto-
tarjonta sekä tasapainoinen asukasrakenne. Ohjelmassa onkin määri-
telty Asuntorakentamisen kehittäminen -tavoitteen osalta kaupunki-
maisten pientalojen rakentamisen ja rakennuttamisen edistäminen. 
Tämän lisäksi ohjelmassa jatketaan monipuolisen kerrostalorakentami-
sen ja asumisen kehittämistä, edistetään kestävää rakentamista HNH-
ohjelman mukaisesti sekä edistetään asukaslähtöistä rakentamista, ku-
ten ryhmärakennuttamista, sekä edistetään uusien toimijoiden tuloa 
asuntorakentamismarkkinoille.

Elinvoimaiset alueet ja segregaation ehkäiseminen

Elinvoimaisten alueiden ja segregaation ehkäisemisen saavuttamiseksi 
AM-ohjelmassa on määritelty tavoitteet kaupunkiuudistuksen mallista ja 
alueista, keskeiset aluerakentamiskohteet sekä tavoite täydennysra-
kentamisen osuudesta asuntorakentamisessa. 

Asuinalueiden elinvoimaisuuden vahvistamiseksi kehitetään poikkitoi-
mialainen kaupunkiuudistuksen malli. Ohjelmakaudella kaupunkiuudis-
tusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellunkylä. Näille 
alueille halutaan rakentaa kolmannes lisää asuntoja vuoteen 2035 
mennessä sekä varmistaa, että alueiden asuntokannan hallintamuoto-
jakauma kehittyy kohti kaupungin hallintamuototavoitetta. Tavoitteena 
on, että alueiden elinvoima ja houkuttelevuus lisääntyvät. Määrällinen 
tavoite alueiden asuntomäärän lisäämiseksi on merkittävä. Kaupun-
kiuudistuskohteita suunniteltaessa ja toteutettaessa ensisijaisena pää-
määränä tulisi olla alueiden vetovoiman ja houkuttelevuuden lisäämi-
nen, jotta alueiden kehittämistavoitteet saavutetaan. Alueilla on nykyi-
sellään suhteellisen paljon vuokra-asuntoja, joten alueiden asuntokan-
nan tasapainottaminen ohjelman mukaisesti on haastava, mutta tärkeä 
tavoite. Kaupunkiympäristön toimiala varmistaa toiminnallaan tavoittei-
den saavuttamisen.

AM-ohjelmaan tarvitaan mukaan myös virkistys- ja viheralueet ja asu-
misen laatu mukaan lukien pihojen ja lähivirkistysalueiden laatu. Nyt 
ohjelma käsittelee lähinnä asumista ja liikennettä. Viheralueet ovat osa 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja osa terveellistä asuinympäristöä. 
Palveluverkko ja viherrakenne sekä muu kaupunkirakenne tukevat 
asumisen edellytyksiä ja nämä ovat keskeisiä huomioitavia lähtökohtia 
tavoitteiden tukena. Esimerkiksi täydennysrakentamishankkeiden tulisi 
mahdollistaa ympäröivän asuinalueen palveluiden ja julkisen kaupunki-
tilan kehittämistoimenpiteet, jotka parantavat myös olevien asukkaiden 
hyvinvointia. Erityisesti pienten asuntokuntien suuri osuus edellyttää 
myös ulkotilojen laadukasta palvelutarjontaa täydennysrakentamisen 
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yhteydessä. Asuntojen suhde ympäröivään maisemaan, viihtyisyys ja 
virkistysmahdollisuudet ovat tärkeitä asumisen laatutekijöitä.

AM-ohjelmaluonnoksen täydennysrakentamista koskevan tavoitteen 
mukaan vuosittaisesta asuntorakentamisesta 50 prosenttia toteutuu 
täydennysrakentamisena. On tärkeätä estää segreaation alueellinen 
keskittyminen tasapainottamalla täydennysrakentamisen kautta myös 
asuntojen alueellista hallintamuotojakaumaa. Kaupunkiympäristön toi-
miala on laatinut täydennysrakentamisen edellytyksiä kartoittavan selvi-
tyksen ja asukaskyselyn, jossa täydennysrakentamista kuvattiin asun-
toyhtiöiden näkökulmasta haastavaksi ja monitahoiseksi prosessiksi. 
Rahoitus- ja hallintamuodolla on selvityksen perusteella merkittävä vai-
kutus suunnitellun uuden kohteen toteutumistodennäköisyyteen. Täy-
dennysrakennettaville alueille (sekä kaupungin vuokra-alueet että yksi-
tyisen omistamat alueet) sijoittuvien uusien kohteiden rahoitus- ja hal-
lintamuotojen määrittelyn tulee siksi olla riittävän joustavaa. Tavoittee-
nasettelussa ei tule painottaa liian tiukasti hallintamuotojen prosenttio-
suuksien alueellista toteutumista, vaan ensi sijassa monipuolisen hy-
vän asumisen edistämistä soveltaen myös monipuolisesti erilaisia ra-
hoitusmahdollisuuksia ja ns. välimuotojen asuntotuotantoa.

Asuntokannan ja asunto-omaisuuden kehittäminen

Asuntokannan ja asunto-omaisuuden kehittämiseksi ohjelman tavoit-
teina on vanhan rakennuskannan uusiokäytön sekä ullakko- ja lisäker-
rosrakentamisen edistäminen. Kaupungin toimin edistetään myös his-
sien rakentamista vanhaan asuntokantaan.

Osa uusista asunnoista rakentuu käyttötarkoituksen muutosten kautta. 
Ohjelmaluonnoksen tavoitteissa todetaan, että vanhan rakennuskan-
nan uusiokäyttöä tulee edistää siten, että samanaikaisesti varmistetaan 
toimitilojen riittävyys eri alueilla. Myös yleiskaavassa on sama tavoite 
toimitilojen riittävyyden varmistamisesta. Tämän tavoitteen lisäksi tulee 
käyttötarkoituksen muutoksissa huomioida asuntokanta, jota käyttötar-
koituksen muutokset toimitiloista asumiseen tuottavat ja näissäkin to-
teuttaa AM-ohjelman tavoitteita laadukkaasta ja viihtyisästä asumisesta 
sekä alueellisesti tasapainoisesta kehityksestä. 

Kaupungin oman asuntokannan osalta tavoitteina ohjelmassa ovat 
asuntokannan ylläpidosta, arvon ja kunnon säilymisestä sekä vuokran 
ja käyttövastikkeen kohtuullisena pitämisestä huolehtiminen. Asunto-
kannan peruskorjaustoiminnassa sitoudutaan Hiilineutraali Helsinki 
2035 –toimenpideohjelman tavoitetasoihin. Samoin kaupungin asunto-
omaisuuden hallinnan kehittämistä jatketaan.

AM-ohjelmaluonnoksessa todetaan asuntotuotantoedellytysten varmis-
tamisen edellyttävän vahvaa kaupunkitasoista yhteistyötä ja koordinaa-
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tiota. Vuotuisen asemakaavatavoitteen (700 000 kerrosalaneliömetriä) 
saaminen oikea-aikaisesti ja suunnitellusti toteutukseen edellyttää 
myös toimialan sisällä aktiivisempaa yhteistyön tiivistämistä ja proses-
sien kehittämistä. Kaupunkiympäristön toimiala on kehittämässä asun-
torakentamisen prosessia, jonka tavoitteena on AM-ohjelmassa määri-
tettyjen asuntorakentamisen määrällisten ja laadullisten tavoitteiden to-
teutumisen edistäminen.  Prosessin on tarkoitus valmistua vuoden 
2020 lopulla.

Kokonaisuutena AM-ohjelma antaa hyvät lähtökohdat asumisen ja sii-
hen liittyvän maankäytön suunnittelulle.

Lautakunta toteaa, että johtuen Helsingin seudun kasvun tasaisesta 
luonteesta pitkällä aikavälillä ja selvästä tarpeesta jakaa seudun kas-
vua riittävän tasaisesti - myös Helsinkiin - on tarpeen nostaa asuntotuo-
tantotavoitetta askeleittain vastaamaan todelliseen kysyntään. Tähän 
kysyntään perustuen lautakunta katsoo, että tuotantotavoitetta tulee 
nostaa 8000 asuntoon vuodessa. Tämä on perusteltua tehdä vuodesta 
2023 alkaen, jotta tavoitteeseen voidaan valmistautua riittävällä tavalla.

Asuntopolitiikalla edistetään kaikkien mahdollisuutta hyvään asumiseen 
sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia asuinympäristöönsä. Julki-
sen vallan tehtävänä on edistää kohtuuhintaista asumista, jokaisen oi-
keutta asumiseen ja asumisen omatoimista järjestämistä. Asuntopolitii-
kalla edistetään eriarvoisuuden vähentämistä ja yhdenvertaisuuden li-
säämistä asumisessa.

Yksi tärkeä keino rakentamisen kustannusten alentamiseksi on jatkaa 
työtä markkinaehtoisen pysäköinnin edistämiseksi.

Täydennysrakentamisen toteutumiseksi asunto-osakeyhtiöiden tonteilla 
kaupunkiympäristön toimiala voi edistää purkavaa uusrakentamista hy-
vien joukkoliikenneyhteyksien äärellä myös esimerkiksi maankäyttö-
maksuja alentamalla. 

Lautakunta muistuttaa, että laadukas täydennysrakentaminen koko 
kaupungin alueella on yksi tämän ohjelman keskeisimmistä keinoista 
ehkäistä segregaatiota.

Lautakunta korostaa, että kaupungin kasvaessa on huolehdittava siitä, 
että virkistys- ja luonnonympäristön ja kulttuuriympäristön arvot yhteen-
sovitetaan huolellisesti kasvavan Helsingin tarpeita palvelevan asunto-
tuotantotavoitteen ja maankäytön tehostumisen kanssa.  

Lautakunta toteaa, että tässä lausuntovaiheessa kaikkiin kysymyksiin 
ei ole nyt otettu kantaa, vaan ne kysymykset, joista on selviä painotu-
seroja valtuustoryhmien välillä, ratkaistaan prosessin siinä vaiheessa, 
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kun luonnoksen seuraava versio on valmis. Näitä kysymyksiä ovat 
esimerkiksi hallintamuotojakauman painotukset, myös tuotantotavoit-
teen 1000 asunnon noston osalta. Muita vastaavia kysymyksiä ovat 
esimerkiksi hitas-järjestelmän jatko ja linjaukset asuntojen kokojakau-
masta.

Käsittely

29.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta toteaa, että johtuen Helsingin seudun kas-
vun tasaisesta luonteesta pitkällä aikavälillä ja selvästä tarpeesta jakaa 
seudun kasvua riittävän tasaisesti - myös Helsinkiin - on tarpeen nos-
taa asuntotuotantotavoitetta askeleittain vastaamaan todelliseen kysyn-
tään. Tähän kysyntään perustuen lautakunta katsoo, että tuotantotavoi-
tetta tulee nostaa 8000 asuntoon vuodessa. Tämä on perusteltua tehdä 
vuodesta 2023 alkaen, jotta tavoitteeseen voidaan valmistautua riittä-
vällä tavalla.

Asuntopolitiikalla edistetään kaikkien mahdollisuutta hyvään asumiseen 
sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia asuinympäristöönsä. Julki-
sen vallan tehtävänä on edistää kohtuuhintaista asumista, jokaisen oi-
keutta asumiseen ja asumisen omatoimista järjestämistä. Asuntopolitii-
kalla edistetään eriarvoisuuden vähentämistä ja yhdenvertaisuuden li-
säämistä asumisessa.

Yksi tärkeä keino rakentamisen kustannusten alentamiseksi on jatkaa 
työtä markkinaehtoisen pysäköinnin edistämiseksi.

Täydennysrakentamisen toteutumiseksi asunto-osakeyhtiöiden tonteilla 
kaupunkiympäristön toimiala voi edistää purkavaa uusrakentamista hy-
vien joukkoliikenneyhteyksien äärellä myös esimerkiksi maankäyttö-
maksuja alentamalla. 

Lautakunta muistuttaa, että laadukas täydennysrakentaminen koko 
kaupungin alueella on yksi tämän ohjelman keskeisimmistä keinoista 
ehkäistä segregaatiota.

Lautakunta korostaa, että kaupungin kasvaessa on huolehdittava siitä, 
että virkistys- ja luonnonympäristön ja kulttuuriympäristön arvot yhteen-
sovitetaan huolellisesti kasvavan Helsingin tarpeita palvelevan asunto-
tuotantotavoitteen ja maankäytön tehostumisen kanssa.  

Lautakunta toteaa, että tässä lausuntovaiheessa kaikkiin kysymyksiin 
ei ole nyt otettu kantaa, vaan ne kysymykset, joista on selviä painotu-
seroja valtuustoryhmien välillä, ratkaistaan prosessin siinä vaiheessa, 
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kun luonnoksen seuraava versio on valmis. Näitä kysymyksiä ovat 
esimerkiksi hallintamuotojakauman painotukset, myös tuotantotavoit-
teen 1000 asunnon noston osalta. Muita vastaavia kysymyksiä ovat 
esimerkiksi hitas-järjestelmän jatko ja linjaukset asuntojen kokojakau-
masta.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

22.09.2020 Pöydälle

15.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tuomas Hakala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
Anne Karlsson, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi
Pirjo-Liina Koivusaari, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 38800

pirjo-liina.koivusaari(a)hel.fi
Heikki Salmikivi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.09.2020 § 150

HEL 2019-012950 T 10 00 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmassa (AM-
ohjelma) määritellään asumiseen liittyviä tavoitteita seuraavien neljän 
vuoden ajalle. Helsinki pyrkii kehittämään kaupunkia pitkäjänteisesti 
niin, että kaikilla kaupunkilaisilla olisi hyvä asua Helsingissä ja Helsinki 
olisi asumisen kannalta houkutteleva myös tänne muuttaville.

Helsingin kasvaessa tarvitaan kaupunkilaisten tarpeisiin ja kaupunkira-
kenteeseen paremmin soveltuvia palveluita. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta vastaa lausuntopyynnössä erityisesti kohtaan 3) Elin-
voimaiset alueet ja alueellisen eriytymisen ehkäiseminen: Estetään 
eriytymistä kaupunkiuudistuksella, edistetään täydennysrakentamista.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 14.1.2020 kokouksessaan pal-
veluverkon suunnitteluperiaatteista. Osana koko kaupungin kiinteistöst-
rategian valmistelua on ilmennyt tarve kaupungin yhteiselle palvelu-
verkkosuunnittelulle. Myös Helsingin kaupunginstrategiassa linjataan 
painopisteeksi alueiden vetovoimaisuus ja omaleimaisuus. Alueiden 
omaleimaisuuden säilyttämiseksi on tärkeää huolehtia asukkaiden 
osallisuudesta oman lähiympäristönsä kehittämiseen. Käynnissä ole-
valla kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluverkkotyöllä pyritään sii-
hen, että kaupungissa on tarjolla hyvät ja sujuvasti saavutettavat va-
paa-ajan palvelut ja vapaa-ajan toiminnan edellytykset. Kaupunki on 
merkittävä palveluiden tuottaja, mutta palveluverkkotyön tarkoitus on 
myös parantaa koko vapaa-ajan toiminnan ekosysteemin toimivuutta 
mukaan lukien muiden sektoreiden toimijat. Uusien asuinalueiden 
suunnittelussa ja kehittämisessä tehdään merkitykselliseen kuulemi-
seen pohjautuvaa yhteistyötä palveluverkon ulkopuolisten toimijoiden 
kanssa.

Kuntalain 8 §:n mukaan kunta on vastuussa palvelujen yhdenvertaises-
ta saatavuudesta, tarpeen, määrän ja laadun määrittämisestä, tuotta-
mistavasta, tuottamisen valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toi-
mivallan käyttämisestä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 19.6.2018, 
§ 132 päätöksen mukaan palveluverkkotyössä tulee tarkastella palve-
luiden saavutettavuutta ja väestönkasvua. Palvelustrategia on toimialan 
sitova tuloskorttitavoite. Asuntopoliittiset kysymykset kuuluvat väestö-
kehityksen osalta keskeisesti myös oikein kohdistettujen palveluiden 
tarjontaan ja saatavuuteen. Pitkällä aikajänteellä palveluiden yhdenver-
taista saatavuutta turvaa tietoperusteinen johtaminen. Tämä sisältää 
ajankohtaisen alueellisen asuntopoliittisen seurannan väestökehityksen 
näkökulmasta mahdollisten palvelukatveiden havainnoimiseksi sekä 
palveluverkkotyön valmistumisen ja kytkemisen toimialan tavoitteiden 
strategiseen edistämiseen.  Asuntoja suunniteltaessa tulee varmistaa, 
että vapaa-ajan palvelujen määrä vastaa alueen uudistuvaa asukas-
määrää ja että vapaa-ajan palvelut kohdistuvat oikea-aikaisesti alueen 
asukkaille. Konkreettisesti vapaa-ajan palvelujen pitää olla alueilla jo 
silloin, kun ensimmäiset asukkaat muuttavat, koska ne vahvistavat alu-
een identiteettiä ja vetovoimaa. Palvelut tulee mitoittaa alueen tulevalle 
tai täydennettävälle asukasmäärälle. Toimivat vapaa-ajan palvelut voi-
vat vaikuttaa merkittävästi alueen maineeseen ja siten nostaa myös 
asuntojen arvoa. 

Nuorten ja opiskelijoiden näkökulmasta asuntopolitiikan tulee olla tuo-
tantotavoitteessaan kunnianhimoista ja ottavan huomioon läheisyyden 
kampuksiin ja liikenneyhteyksiin. Nuoriso- ja opiskelija-asuntojen tuo-
tantotavoitteissa on otettava huomioon turhan kilpailutilanteen välttämi-
nen asuntojen rakentajien välillä. Kaupungin tulee myös ylläpitää huolta 
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hyvästä liikuntapalveluiden palveluverkosta sekä kehittää pyöräilyn 
edellytyksiä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että asuinalueiden kehittämi-
sessä on otettava huomioon kaikki ikäryhmät. Asuntopolitiikassa tulisi 
pyrkiä tuomaan yhteen eri ikäisiä ihmisiä. Asuinympäristössä ja palve-
luissa tulee huolehtia esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Lauta-
kunta korostaa täydennysrakentamisen merkitystä ja pitää väestöprofii-
lin moninaistumista tärkeänä.

Käsittely

22.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus 1:
Sami Muttilainen: Lisätään (4) kappaleen loppuun. Uusien asuinaluei-
den suunnittelussa ja kehittämisessä tehdään merkitykselliseen kuule-
miseen pohjautuvaa yhteistyötä palveluverkon ulkopuolisten toimijoiden 
kanssa.

Kannattaja: Pauliina Saares

Lautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus 2:
Sami Muttilainen: Lisätään kappaleen (5) perään. 

Lautakunta haluaa kiinnittää huomioita siihen, että uusia alueita tulisi 
kehittää ja suunnitella niin, että ravintola ja klubitoiminta voidaan toteut-
taa.

Kannattaja: Mika Ebeling

Vastaehdotus 3:
Arja Karhuvaara: kappaleeseen 4, riville 9 lisätään sanat: ...(hyvät) ja 
sujuvasti saavutettavat vapaa-ajan palvelut.

Kannattaja: Nasima Razmyar

Lautakunta hyväksyi Arja Karhuvaaran vastaehdotuksen yksimielisesti.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sami Muttilaisen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettu-
na
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Jaa-äänet: 5
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Arja Karhuvaara, Otto Meri, Niilo Toivo-
nen, Laura Varjokari

Ei-äänet: 2
Mika Ebeling, Sami Muttilainen

Tyhjä: 6
Jussi Chydenius, Heimo Laaksonen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmy-
ar, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa

Poissa: 0

Äänestyksen jälkeen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Sami 
Muttilaisen vastaehdotuksen 2 äänin 5–2. (6 tyhjää) 

08.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi
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§ 672
Sarastia Oy:n osakkeiden merkitseminen HR-järjestelmähankinnan 
mahdollistamiseksi

HEL 2020-009425 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 hyväksyä Sarastia Oy:n osakkeiden merkinnän HR-
järjestelmähankinnan mahdollistamiseksi sidosyksikköhankintana,

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita merkitsemään Helsin-
gin kaupungin lukuun 1 500 kappaletta Sarastia Oy:n osakkeita 
suunnatussa osakeannissa, 

 osoittaa 5  490 euroa talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, 
Khn käytettäväksi, muut kohteet kaupunginkanslian talous- ja suun-
nitteluosaston käytettäväksi Sarastia Oy:n 1 500 osakkeen merkit-
semistä varten, sekä 

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan osakemer-
kintään liittyvät tarpeelliset toimenpiteet, kuten allekirjoittamaan 
merkintäsitoumuksen, sekä oikeuttaa oikeuspalvelut tekemään tar-
vittaessa merkintäsitoumukseen ja muihin asiaan liittyviin asiakirjoi-
hin vähäisiä muutoksia

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi
Jani Aarnio, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36677

jani.aarnio(a)hel.fi
Irmeli Mäkitalo, projektipäällikkö, puhelin: 310 21033

irmeli.makitalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Merkintäsitoumus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Sarastia Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sarastia Oy

Sarastia Oy on kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonserniyhtiöiden omis-
tama yhtiö, joka tuottaa ja kehittää omistajilleen talous- ja henkilöstö-
hallinnon palveluita, muita tukipalveluita sekä markkinointi- ja kehittä-
mispalveluita. Yhtiö tuottaa ja kehittää myös alan koulutus- ja konsul-
tointipalveluita sekä ohjelmistokehitystä ja -tuotantoa. Yhtiö voi tuottaa 
em. palveluja myös muille asiakkaille kulloinkin voimassa olevan han-
kintalainsäädännön mukaisesti. 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoi-
keussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa 
sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä.  

Sarastia Oy syntyi yhdistämällä Kunnan Taitoa Oy:n ja Kuntapro Oy:n 
toiminnot ja resurssit 1.5.2019 lukien. Sarastia Oy:n liikevaihto per 
31.12.2019 oli reilut 54 miljoonaa euroa ja liiketappio -180 000 euroa. 
Yhtiössä työskenteli vuonna 2019 keskimäärin 724 henkilöä. 

Osakasluettelon per 10.8.2020 mukaan yhtiössä on yhteensä 268 
osakkeenomistajaa. Suurimpia osakkeenomistajia ovat Hämeenlinnan 
kaupunki (18 %), Porin kaupunki (22 %) ja Turun kaupunki (5 %), joita 
lukuun ottamatta kunkin muun yksittäisen osakkeenomistajan omistu-
sosuus yhtiössä on reilusti alle yhden (1) prosentin.  

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä osakemerkinnän jälkeen tu-
lee olemaan arviolta 0,04%.

Kaupungin osakkuus Sarastia Oy:ssä

Helsingin kaupunki on tehnyt touko-kesäkuussa 2020 esiselvityksen 
Sarastia365 HR -järjestelmän soveltuvuudesta kaupungin palkanlas-
kennan ja HR-perustoimintojen järjestelmäksi. Sarastia365 HR on pilvi-
palvelupohjainen valmisjärjestelmä, johon on toteutettu kunta-alan työ- 
ja virkaehtosopimusten mukaiset palkanlaskennan ja palvelussuhteen 
elinkaaren hallintaan liittyvät toiminnallisuudet. Esiselvityksessä todet-
tiin, että järjestelmä soveltuu hyvin kaupungin palkanlaskennan ja hen-
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kilöstöhallinnon perustoimintojen hoitamiseen. Esiselvityksen yhteenve-
to on esitelty 23.6.2020 kaupungin johtoryhmässä. 

Sarastia Oy:n kanssa on käynnistetty sopimusneuvottelut 20.8.2020 al-
kaen, ja palveluhankinnan päälinjoista on saavutettu yhteisymmärrys, 
minkä johdosta voidaan nyt käynnistää osakkuusprosessi. Järjestelmä 
on mahdollista hankkia sidosyksikköhankintana ilman kilpailutusta, mi-
käli Helsingin kaupunki tulee Sarastia Oy:n osakkaaksi.

Sarastia365 -järjestelmä sidosyksikköhankinnan toteuttamiseksi tule-
van asiakasomistajan on tehtävä päätös osakkaaksi tulosta, jonka mu-
kaisesti allekirjoitetaan liitteenä oleva merkintäsitoumus osakkeiden 
merkitsemisestä sekä hyväksytään nykyinen osakassopimus sitovaksi. 

Sen jälkeen Sarastia Oy:n hallitus tekee merkintäsitoumuksen perus-
teella päätöksen tulevalle asiakasomistajalle suunnatusta osakeannis-
ta, joka perustuu yhtiökokouksen 7.5.2019 hallitukselle myöntämään 
osakeantivaltuutukseen. Sarastia Oy:n yhtiökokous on 20.4.2020 päät-
tänyt osakeantivaltuutuksen perusteella annettavien osakkeiden mer-
kintähinnaksi 3,66 euroa / osake. Uusien merkittävien osakkeiden lu-
kumäärä per uusi osakkeenomistaja on 1 500 kpl. Helsingin kaupungin 
osakkeiden merkintähinta on yhteensä 5 490 euroa. 

Osakassopimus allekirjoitetaan merkintäsitoumuksen tultua hyväksy-
tyksi.

Valtiontukiarviointi

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

Valmistellessa päätöstä Sarastia Oy:n osakkeiden merkinnästä on ar-
vioitu, sisältyykö toimenpiteeseen SEUT 107(1) artiklan mukaista val-
tiontukea. 

Valtiontukisääntöjä sovelletaan ainoastaan silloin, kun tuensaaja on yri-
tys. Euroopan unionin tuomioistuin on määritellyt yritykset taloudellista 
toimintaa harjoittaviksi yksiköiksi, riippumatta niiden oikeudellisesta 
muodosta ja rahoitustavasta. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, 
jossa tavaroita tai palveluja tarjotaan markkinoilla (Komission käsitetie-
donanto 2016/C 262/01, kohdat 6 – 12).
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Sarastia Oy syntyi yhdistämällä Kunnan Taitoa Oy:n ja Kuntapro Oy:n 
toiminnot ja resurssit 1.5.2019 lukien. Sarastia Oy:n palveluntuotanto 
on rajattu hankintalainsäädännön mukaisille hankintayksiköille. Yhtiön 
osakkeita voivat hankkia ainoastaan hankintalainsäädännön soveltami-
salaan kuuluvat hankintayksiköt, eikä yhtiö voi tuottaa palveluita muille 
asiakkaille kuin kulloinkin voimassa olevan hankintalainsäädännön 
mahdollistamissa rajoissa. Sarastia Oy:n tarjoamia palveluja käytetään 
vain sellaisissa kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonserniyhtiöiden toi-
minnoissa, joissa ei ole kyse taloudellisesta toiminnasta.

Yllä olevilla perusteilla Sarastia Oy ei harjoita valtiontukisäännösten 
näkökulmasta taloudellista toimintaa, eikä suunniteltuun osakemerkin-
tään sisälly (SEUT) 107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

Lopuksi

Kaupungin nykyinen palkka- ja henkilöstötietojärjestelmä (HIJAT) on 
teknisesti vanhentunut ja sen ylläpito on päättymässä. Kaupungin on 
varmistettava palkanmaksun häiriötön jatkuminen ja hankittava korvaa-
va soveltuva järjestelmä käyttöön mahdollisimman nopealla aikataulul-
la. Sarastia365 HR -järjestelmä on mahdollista ottaa käyttöön noin 
vuoden kuluessa käyttöönottoprojektin aloittamisesta. Käyttöönoton 
suunniteltu aikataulu on vuoden 2022 alusta.

Järjestelmähankinta tukee kaupungin digitalisaation hyödyntämisen ta-
voitteita. Sarastia365 HR -järjestelmän avulla henkilöstö- ja palkkahal-
linnon prosesseja on mahdollista automatisoida nykyistä paremmin ja 
laajemmin. Järjestelmään on mahdollista toteuttaa kaupungin organi-
saatiorakenne ja esihenkilöhierarkia sekä tarvittavat integraatiot muihin 
järjestelmiin. Järjestelmä tarjoaa henkilöstölle nykyistä laajemmat HR-
perustoimintojen itsepalvelukanavat ja mobiilikäyttömahdollisuuden. 
Tuotteistetun järjestelmän käyttöönotto vähentää toimittajariippuvuutta. 

Tavoitteena on, että Helsingin kaupunki tekee Sarastia Oy:n osakkuu-
teen liittyvät päätökset lokakuun 2020 aikana. Tällöin järjestelmähan-
kinnan valmistelussa voidaan edetä Sarastia Oy:n kanssa sellaisella 
aikataululla, että Sarastian palvelu on testattuna kaupungille käyttöval-
mis 1.1.2022 alkaen. Osakkuuteen liittyvästä osakassopimuksesta pää-
tetään kaupunginhallituksen konsernijaostossa. HR-
järjestelmähankinnasta ja siihen liittyvistä sopimuksista päätetään 
myöhemmin erikseen.

Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian henkilöstöosas-
ton, oikeuspalveluiden ja tietohallinnon kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi
Jani Aarnio, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36677

jani.aarnio(a)hel.fi
Irmeli Mäkitalo, projektipäällikkö, puhelin: 310 21033

irmeli.makitalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Merkintäsitoumus

Oheismateriaali

1 Projekti Voima – Osakemerkintä ja osakkuus
2 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sarastia Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (heos, oike, taso, tietohallinto)
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§ 673
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 25.5.2020 § 56 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-007127 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 25.5.2020 § 56 
päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrit-
täjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********

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

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Oikaisuvaatimus 27.5.2020, saate
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)
4 Elinkeinojohtaja 25.5.2020 § 56

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 15.5.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 25.5.2020 § 56 hylännyt hakemuk-
sen. Hakemus on hylätty, koska yksinyrittäjän yritystoimintaa ei ole ar-
voitu kannattavaksi COVID-19 -epidemian jälkeen.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 25.5.2020 
§ 56.

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

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 26.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 27.5.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen tekijää on 20.7.2020 
pyydetty toimittamaan lisäselvitystä vaatimuksensa perusteista 
3.8.2020 mennessä. Oikaisuvaatimuksen tekijä on toimittanut pyydetyt 
lisäselvitykset annetussa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

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

Oikaisuvaatimuksessa ********** tuo esille selvityksen tilausten peruun-
tumisesta COVID-19 -epidemian seurauksena ja arvion tulevasta liike-
toiminnasta sekä todistuksen verojen maksamisesta.

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

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

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

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

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

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

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojoh-
tajan päätöksellä 25.5.2020 § 56, koska yksinyrittäjän yritystoimintaa ei 
ole arvoitu kannattavaksi COVID-19 -epidemian jälkeen.  Hakemus on 
näin ollen hylätty, koska asetuksen (199/2020) 5 §:n 1 momentin 3-
kohdan edellytyksen ei katsottu täyttyvän.

Oikaisuvaatimuksessa esitetään selvitys tilausten peruuntumisesta 
COVID-19 -epidemian seurauksena ja toiminnan uudelleenkäynnisty-
misestä sekä tulevista tilauksista. Oikaisuvaatimuksessa esitetyn pe-
rusteella arvioituna yksinyrittäjän yritystoiminta arvioidaan kannattavak-
si COVID-19 -epidemian jälkeen. 

Oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella oikaisuvaatimuksen tekijän 
katsotaan täyttävän tuen myöntämisen ehdot. Edellä mainitun perus-
teella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elinkeinojohtajan päätökses-
tä 25.5.2020 § 56 tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yk-
sinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen oikaisuvaatimuksen 
tekijälle.
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Ehdot

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

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

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

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

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

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

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

Valtiontukiarviointi

Myönnettyyn avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Ko-
mission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksi-
seen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) pe-
rusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena 
enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoavil-
le yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuo-
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 
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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 Oikaisuvaatimus 27.5.2020, saate
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)
4 Elinkeinojohtaja 25.5.2020 § 56

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 674
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 11.5.2020 § 36 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-007141 T 02 05 01 00

Päätös

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

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

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Oikaisuvaatimus 27.5.2020, saate
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
5 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
7 Elinkeinojohtaja 11.05.2020 §36
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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 22.04.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 11.5.2020 § 36 hylännyt hakemuk-
sen. Hakemus on hylätty, koska yksinyrittäjän yritystoimintaa ei arvioitu 
kannattavaksi COVID-19 -epidemian jälkeen. Toiminta on ollut tappiol-
lista ennen COVID-19 -epidemiaa.

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

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

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 11.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 27.5.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen tekijää on 17.08.2020 
pyydetty toimittamaan lisäselvitystä vaatimuksensa perusteista 
31.08.2020 mennessä. Oikaisuvaatimuksen tekijää on 23.9.2020 pyy-
detty uudelleen toimittamaan lisäselvitystä vaatimuksensa perusteista 
7.10.2020 mennessä, koska yksinyrittäjä ei ollut vastaanottanut aiem-
paa lisäselvityspyyntöä. Oikaisuvaatimuksen tekijä on toimittanut pyy-
detyt lisäselvitykset annetussa määräajassa.

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

Oikaisuvaatimuksessa ********** tuo esille, että on toiminut vuodesta 
2004 alkaen hautausalan yrittäjänä samassa liikepaikassa ja että toi-
mialan kannattavuuteen ei ole tulossa muutosta tulevaisuudessa, mikä 
voidaan todeta väestön rakenteen, ikääntymisen, elintapojen ja van-
husten määrän perusteella.

Oikaisuvaatimuksen tekijältä on pyydetty lisäselvitystä epidemian vai-
kutuksesta yrityksen taloudelliseen tilanteeseen 16.3.2020 jälkeen, jolla 
osoitetaan vähintään 30% lasku liikevaihdosta sekä todistus verojen 
maksamisesta. 

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

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

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

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

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

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

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

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojoh-
tajan päätöksellä 11.5.2020 § 36, koska yksinyrittäjän yritystoimintaa ei 
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ole arvoitu kannattavaksi COVID-19 -epidemian jälkeen. Toiminta oli ol-
lut tappiollista ennen COVID-19 -epidemiaa. Hakemus on näin ollen hy-
lätty, koska asetuksen (199/2020) 5 §:n 1 momentin 3-kohdan edelly-
tyksen ei katsottu täyttyvän.

Oikaisuvaatimuksessa on esitetty, että yksinyrittäjän liiketoiminta tulee 
olemaan kannattavaa COVID-19 -epidemian jälkeen. Lisäksi oikaisu-
vaatimuksen tekijä on toimittanut vaatimuksensa tueksi selvityksen 
COVID-19 -epidemian vaikutuksesta yrityksen liikevaihtoon 16.3.2020 
jälkeen sekä todistuksen verojen maksamisesta.

Yksinyrittäjän toimintatukihakemuksesta selviää, että vuonna 2019 yri-
tys on tehnyt poistoja enemmän kuin on kirjanpidollinen tappio, joten 
vuoden 2019 tulos voidaan katsoa positiiviseksi.

Yksinyrittäjä on näin ollen esittänyt hyväksyttävän selvityksen tilikauden 
2019 tuloksesta ja hänellä katsotaan olevan asetuksen (199/2020) 5 
§:n 1 momentin 3-kohdan tarkoittamalla tavalla edellytyksen kannatta-
vaan liiketoimintaan. Oikaisuvaatimuksessa esitetyn selvityksen perus-
teella arvioituna yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat li-
säksi heikentyneet COVID-19 -epidemian takia 16. maaliskuuta 2020 
jälkeen. 

Oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella oikaisuvaatimuksen tekijän 
katsotaan täyttävän tuen myöntämisen ehdot. Edellä mainitun perus-
teella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elinkeinojohtajan päätökses-
tä 11.5.2020 § 36 tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yk-
sinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen oikaisuvaatimuksen 
tekijälle.

Ehdot

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

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

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

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

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

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

Valtiontukiarviointi

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Oikaisuvaatimus 27.5.2020, saate
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
5 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
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7 Elinkeinojohtaja 11.05.2020 §36

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 675
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 25.5.2020 § 56 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-007145 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 25.5.2020 § 56 
päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrit-
täjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********

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

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
5 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki § 29)
6 Elinkeinojohtaja 25.5.2020 § 56

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
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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 13.5.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 25.5.2020 § 56 hylännyt hakemuk-
sen. Hakemus on hylätty, koska yrityksen liikevaihto on ollut ennen 
COVID-19 -epidemiaa niin matala, ettei yrittäjän toiminnan heikentymi-
sen voida katsoa aiheutuneen epidemiasta.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 25.5.2020 
§ 56.

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

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 26.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 27.5.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen tekijää on 20.7.2020 
pyydetty toimittamaan lisäselvitystä vaatimuksensa perusteista 
3.8.2020 mennessä. Oikaisuvaatimuksen tekijä on toimittanut pyydetyt 
lisäselvitykset annetussa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

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

********** tuo oikaisuvaatimuksessa esille, että yrityksen liikevaihto on 
ollut ennen epidemiaa selvästi kasvavaa ja liiketoiminta voitollista. Li-
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säksi oikaisuvaatimuksen tekijä on toimittanut vaatimuksensa tueksi 
selvityksen COVID-19 -epidemian vaikutuksesta yritystoiminnan talou-
delliseen tilanteeseen 16.3.2020 jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen tekijältä on pyydetty lisäselvitystä yrittäjän eläke-
vakuutuksesta sekä todistusta verojen maksamisesta. Lisäselvitykses-
sä oikaisuvaatimuksen tekijä esittää yrittäjän eläkevakuutuksen sekä 
todistuksen verojen maksamisesta. 

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

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

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

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

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

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

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

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 
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eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään 
vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojoh-
tajan päätöksellä 25.5.2020 § 56, koska yrityksen liikevaihto on ollut 
ennen COVID-19 -epidemiaa niin matala, ettei yrittäjän toiminnan hei-
kentymisen voida katsoa aiheutuneen epidemiasta. Oikaisuvaatimuk-
sen yhteydessä ********** on tuonut esille, että yrityksen liikevaihto on 
ollut ennen epidemiaa selvästi kasvavaa ja liiketoiminta voitollista. Li-
säksi oikaisuvaatimuksen tekijä on toimittanut vaatimuksensa tueksi 
selvityksen COVID-19 -epidemian vaikutuksesta yritystoiminnan talou-
delliseen tilanteeseen 16.3.2020 jälkeen, yrittäjän eläkevakuutuksen 
sekä todistuksen verojen maksamisesta.

Yksinyrittäjä on näin ollen esittänyt hyväksyttävän selvityksen tilikauden 
2019 tuloksesta ja hänellä katsotaan olevan asetuksen (199/2020) 5 
§:n 1 momentin 3- kohdan tarkoittamalla tavalla edellytyksen kannatta-
vaan liiketoimintaan. Oikaisuvaatimuksessa esitetyn selvityksen perus-
teella arvioituna yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat li-
säksi heikentyneet COVID-19 -epidemian takia 16. maaliskuuta 2020 
jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella oikaisuvaatimuksen tekijän 
katsotaan täyttävän tuen myöntämisen ehdot. Edellä mainitun perus-
teella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elinkeinojohtajan päätökses-
tä 25.5.2020 § 56 tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yk-
sinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen oikaisuvaatimuksen 
tekijälle.

Ehdot

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

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

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

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

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

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

Valtiontukiarviointi

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

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 (Tietosuojalaki § 29)
6 Elinkeinojohtaja 25.5.2020 § 56
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 676
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 14.5.2020 § 42 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-007940 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 14.5.2020 § 42 
päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrit-
täjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********

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

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Oikaisuvaatimus 15.6.2020, saate 17.6.2020
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
4 Elinkeinojohtaja 14.5.2020 § 42

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 26.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 14.5.2020 § 42 hylännyt hakemuk-
sen. Hakemus on hylätty, koska yksinyrittäjän yritystoimintaa ei ole ar-
voitu kannattavaksi COVID-19 -epidemian jälkeen.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 14.5.2020 
§ 42.

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 5.6.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 15.6.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen tekijää on 28.9.2020 
pyydetty toimittamaan lisäselvitysetä vaatimuksensa perusteista 
12.10.2020 mennessä. Oikaisuvaatimuksen tekijä on toimittanut pyyde-
tyt lisäselvitykset annetussa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

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

Oikaisuvaatimuksessa ********** tuo esille selvityksen myynnin laskusta 
COVID-19 -epidemian seurauksena ja arvion tulevasta liiketoiminnasta.
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********** on pyydetty lisäselvitystä siitä, työllistikö yritys hakemushet-
kellä yksinyrittäjän lisäksi muita henkilöitä tai oliko yrityksessä useita 
yrittäjänasemassa olevia henkilöitä.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

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

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

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

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

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

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

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.

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojoh-
tajan päätöksellä 14.5.2020 § 42, koska yksinyrittäjän yritystoimintaa ei 
ole arvoitu kannattavaksi COVID-19 -epidemian jälkeen.  Hakemus on 
näin ollen hylätty, koska asetuksen (199/2020) 5 §:n 1 momentin 3-
kohdan edellytyksen ei katsottu täyttyvän.
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Oikaisuvaatimuksessa ********** esittää selvityksen liikevaihdosta en-
nen COVID-19 -epidemiaa sekä epidemiasta seuranneesta liikevaih-
don muutoksesta ja myytyjen palvelujen peruuntumisesta. Lisäksi oi-
kaisuvaatimuksessa esitetään arvio tulevasta myynnistä. Oikaisuvaati-
muksessa esitetyn perusteella arvioituna yksinyrittäjän yritystoiminta 
arvioidaan kannattavaksi COVID-19 -epidemian jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen tekijältä on pyydetty lisäselvitystä siitä, työllistikö 
yritys hakemushetkellä yksinyrittäjän lisäksi muita henkilöitä tai oliko 
yrityksessä useita yrittäjänasemassa olevia henkilöitä. Lisäselvitykses-
sä oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, että yrityksellä ei ole koskaan ollut 
henkilökuntaa työsuhteessa ja että yrityksen liiketoiminnassa ei ole ha-
kuhetkellä ollut mukana muita henkilöitä kuin yksinyrittäjä. 

Oikaisuvaatimuksessa ja lisäselvityksessä esitetyn perusteella oikaisu-
vaatimuksen tekijän katsotaan täyttävän tuen myöntämisen ehdot. 
Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elin-
keinojohtajan päätöksestä 14.5.2020 § 42 tehdyn oikaisuvaatimuksen 
ja myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttami-
seen oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Ehdot

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

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

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

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai il-
meisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa 
kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin. 
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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)
2 Oikaisuvaatimus 15.6.2020, saate 17.6.2020
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
4 Elinkeinojohtaja 14.5.2020 § 42

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 677
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 14.5.2020 § 42 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-008333 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 14.5.2020 § 42 
päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrit-
täjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********

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

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL (621/1999) 24.1 § 20 
k)

2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 

§ 23 k)
7 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)
8 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)
9 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)
10 Elinkeinojohtaja 14.5.2020 § 42

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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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 27.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 14.5.2020 § 42 hylännyt hakemuk-
sen. Hakemus on hylätty, koska hakijaa ei katsottu päätoimiseksi yksi-
nyrittäjäksi. Yrittäjällä ei ollut YEL-vakuutusta, eikä 20 000 euron vuo-
tuista yrittäjätuloa tai laskutusta.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 14.5.2020 
§ 42.

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 14.5.2020. 
Päätösote toimitettiin oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi uudelleen 
12.6.2020, koska aiemmin lähetetty päätösote ei ollut tavoittanut oikai-
suvaatimuksen tekijää. Oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kir-
jaamoon 26.6.2020. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomai-
selle ja se on saapunut säädetyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen 
tekijää on 4.9.2020 pyydetty toimittamaan lisäselvitystä vaatimuksensa 
perusteista 18.9.2020 mennessä. Oikaisuvaatimuksen tekijä on toimit-
tanut pyydetyt lisäselvitykset annetussa määräajassa.

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

Oikaisuvaatimuksessa ********** esittää yhteensä 21 768 euron yrittäjä-
tulon, joka koostuu laskutettavasta tuotosta sekä verokortilla makse-
tuista palkkioista.

********** on pyydetty lisäselvityksenä todistus verojen maksamisesta.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

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

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

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojoh-
tajan päätöksellä 14.5.2020 § 42, 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.

Oikaisuvaatimuksessa hakija on kuitenkin esittänyt 21 768 euron yrittä-
jätulon. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä on toimittanut vaatimuksensa 
tueksi todistuksen verojen maksamisesta. Oikaisuvaatimuksen tekijää 
voidaan näin ollen pitää asetuksen (199/2020) 2 §:n mukaisena yksiny-
rittäjänä. Lisäksi muut asetuksen (199/2020) 5 §:n mukaiset edellytyk-
set tuen myöntämiselle täyttyvät.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elin-
keinojohtajan päätöksestä 14.5.2020 § 42 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 
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päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa 
ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi 
esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuk-
sen.

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

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

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

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

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

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

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

Ehdot

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

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttami-
seen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää 
ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon 
tai henkilön käytettäväksi.
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Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähä-
merkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 
1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki). 

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

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

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

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

Valtiontukiarviointi

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet
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1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL (621/1999) 24.1 § 20 
k)

2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 

§ 23 k)
7 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)
8 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)
9 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)
10 Elinkeinojohtaja 14.5.2020 § 42

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 678
Oikaisuvaatimus vs. elinkeinojohtajan päätöksestä 6.7.2020 § 133 
koskien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-008708 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vs. elinkeinojohtajan 6.7.2020 § 133 
päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrit-
täjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********

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

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Vs. Elinkeinojohtaja 6.7.2020 § 133

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 30.6.2020 saapuneella hakemuksella. 
Vs. elinkeinojohtaja on päätöksellään 6.7.2020 § 133 hylännyt hake-
muksen. Hakemus on hylätty, koska hakijaa ei katsottu päätoimiseksi 
yksinyrittäjäksi. Yrittäjällä ei ollut YEL-vakuutusta, eikä 20 000 euron 
vuotuista yrittäjätuloa tai laskutusta.

********** on hakenut oikaisua vs. elinkeinojohtajan päätökseen 
6.7.2020 § 133.

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 6.7.2020. 
Oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 10.7.2020. 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 20 829 euron yrittäjälaskutuk-
sen.

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.

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty vs. elinkeino-
johtajan päätöksellä 6.7.2020 § 133, koska hakijaa ei katsottu asetuk-
sen (199/2020) 2 §:n mukaiseksi päätoimiseksi yksinyrittäjäksi. Yrittä-
jällä ei ollut YEL-vakuutusta, eikä hakemuksessa esitetty 20 000 euron 
vuotuista yrittäjätuloa tai laskutusta.

Oikaisuvaatimuksessa hakija on kuitenkin esittänyt 20 829 euron yrittä-
jälaskutuksen. Oikaisuvaatimuksen tekijää voidaan näin ollen pitää 
asetuksen (199/2020) 2 §:n mukaisena yksinyrittäjänä. Lisäksi muut 
asetuksen (199/2020) 5 §:n mukaiset edellytykset tuen myöntämiselle 
täyttyvät.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä vs. 
elinkeinojohtajan päätöksestä 6.7.2020 § 133 tehdyn oikaisuvaatimuk-
sen ja myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakaut-
tamiseen 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-
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.
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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. 

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 
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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 Vs. Elinkeinojohtaja 6.7.2020 § 133

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 679
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 12.5.2020 § 39 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-006607 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä elinkeinojohtajan päätöksestä 
12.5.2020 § 39 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 12.05.2020 §39

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 22.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 12.5.2020 § 39 hylännyt hakemuk-
sen. Hakemus on hylätty, koska yksinyrittäjän selvityksestä ei käy ilmi, 
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että toiminnan merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne johtuu CO-
VID-19 -epidemian 16.3.2020 jälkeisestä taloudellisen tilanteen heikke-
nemisestä.

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

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

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

Oikaisuvaatimuksen perustelut

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

Oikaisuvaatimuksessa ********** tuo esille selvityksen COVID-19 -
epidemian vaikutuksesta yrityksen liikevaihtoon 16.3.2020 jälkeen. Sel-
vityksen mukaan yrityksen keskimyynti on pudonnut 16.3.2020 jälkeen 
COVID-19 -epidemian vaikutuksesta yli 50%.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

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

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaan yksinyrittäjän avus-
tusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yri-
tyksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yri-
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tykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti. Yksinyrittäjän avus-
tuksessa on kyse 2 000 euron suuruisesta kerta-avustuksesta yksinyrit-
täjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, ku-
ten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannuksiin 
sekä kirjanpito- ja muihin toimistomenoihin. Kerta-avustusta myönnet-
täessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittä-
jän itselleen nostamaa palkkaa.

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojoh-
taja päätöksellä 12.5.2020 § 39, koska yksinyrittäjän selvityksestä ei 
käy ilmi, että toiminnan merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne joh-
tuu COVID-19 -epidemian 16.3.2020 jälkeisestä taloudellisen tilanteen 
heikkenemisestä. Oikaisuvaatimuksen yhteydessä ********** on esittä-
nyt selvityksen yrityksen liikevaihdon laskemisesta COVID-19 -
epidemian vaikutuksesta 16.3.2020 jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen jättämisen jälkeen ********** on hakenut uudelleen 
Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea COVID-19 -
epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen 
vakauttamiseksi 27.5.2020 saapuneella hakemuksella. Elinkeinojohtaja 
on päätöksellään 25.6.2020 § 121 hyväksynyt hakemuksen.

Valtionapuviranomaisena toimivan työ- ja elinkeinoministeriön ohjeis-
tuksen mukaan yrityksille koronatilanteesta selviytymiseen tarkoitettua 
yksinyrittäjän toimintatukea voidaan myöntää vain kerran. ********** ei 
ole oikeutettu yksinyrittäjän toimintatukeen uudelleen, koska yritykselle 
on jo myönnetty yksinyrittäjän toimintatuki elinkeinojohtajan päätöksellä 
25.6.2020 § 121 ja tukea voidaan myöntää vain kerran.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 680
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 11.5.2020 § 36 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-007031 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä elinkeinojohtajan päätöksestä 
11.5.2020 § 36 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 Elinkeinojohtaja 11.05.2020 §36

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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 22.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
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Elinkeinojohtaja on päätöksellään 11.5.2020 § 36 hylännyt hakemuk-
sen. Hakemuksen hylkäämisen syy on mainittu liitteessä 1.

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

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

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 11.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 25.5.2020. 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 ********** pyytää mahdollisuutta täydentää oikai-
suvaatimusta tarvittaessa sellaisella mahdollisella lisäaineistolla, jota ei 
ole voinut toimittaa oikaisuvaatimuksen hakuhetkellä.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

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

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaan yksinyrittäjän avus-
tusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yri-
tyksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yri-
tykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti. Yksinyrittäjän avus-
tuksessa on kyse 2 000 euron suuruisesta kerta-avustuksesta yksinyrit-
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täjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, ku-
ten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannuksiin 
sekä kirjanpito- ja muihin toimistomenoihin. Kerta-avustusta myönnet-
täessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittä-
jän itselleen nostamaa palkkaa.

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojoh-
taja päätöksellä 11.5.2020 § 36. Hakemuksen hylkäämisen syy on 
mainittu liitteessä 1. Oikaisuvaatimuksen yhteydessä ********** on pyy-
tänyt mahdollisuutta täydentää oikaisuvaatimusta tarvittaessa sellaisel-
la mahdollisella lisäaineistolla, jota ei ole voinut toimittaa oikaisuvaati-
muksen hakuhetkellä.

Oikaisuvaatimuksen jättämisen jälkeen oikaisuvaatimuksen tekijä 
********** on hakenut uudella erillisellä hakemuksella Helsingin kaupun-
gilta yksinyrittäjän toimintatukea COVID-19 -epidemian aiheuttaman ti-
lapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi 
********** Hakemus saapui 12.6.2020. Elinkeinojohtaja on päätöksel-
lään 16.6.2020 § 100 hyväksynyt hakemuksen.

Valtionapuviranomaisena toimivan työ- ja elinkeinoministeriön ohjeis-
tuksen mukaan yrityksille koronatilanteesta selviytymiseen tarkoitettua 
yksinyrittäjän toimintatukea voidaan myöntää vain kerran ja avustusta 
myönnetään yrittäjäkohtaisesti. ********** ei ole oikeutettu yksinyrittäjän 
toimintatukeen uudelleen, koska yrittäjälle on jo myönnetty yksinyrittä-
jän toimintatuki elinkeinojohtajan päätöksellä 16.6.2020 § 100 ja tukea 
voidaan myöntää vain kerran.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
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§ 681
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 26.5.2020 § 59 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-007357 T 02 05 01 00

Päätös

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

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

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

3 Elinkeinojohtaja 26.05.2020 § 59

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
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sen tilanteen vakauttamiseksi 29.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 26.5.2020 § 59 hylännyt hakemuk-
sen. Hakemuksen hylkäämisen syy on mainittu liitteessä 1.

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

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

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 26.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 1.6.2020. Oikai-
suvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut sää-
detyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

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

Oikaisuvaatimuksessa ********** esittää, että on toiminut yrittäjänä vuo-
desta 2018 lähtien. Oikaisuvaatimuksen tekijän selvitys oikaisuvaati-
muksen perusteista on mainittu liitteessä 1.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

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

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaan yksinyrittäjän avus-
tusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yri-
tyksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yri-
tykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti. Yksinyrittäjän avus-
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tuksessa on kyse 2 000 euron suuruisesta kerta-avustuksesta yksinyrit-
täjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, ku-
ten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannuksiin 
sekä kirjanpito- ja muihin toimistomenoihin. Kerta-avustusta myönnet-
täessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittä-
jän itselleen nostamaa palkkaa.

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojoh-
taja päätöksellä 26.5.2020 § 59. Hakemuksen hylkäämisen syy sekä 
oikaisuvaatimuksen tekijän selvitys oikaisuvaatimuksen perusteista on 
mainittu liitteessä 1.

Oikaisuvaatimuksen jättämisen jälkeen ********** on hakenut uudelleen 
Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea COVID-19 -
epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen 
vakauttamiseksi 7.9.2020 saapuneella hakemuksella. Elinkeinojohtaja 
on päätöksellään 10.9.2020 § 188 hyväksynyt hakemuksen.

Valtionapuviranomaisena toimivan työ- ja elinkeinoministeriön ohjeis-
tuksen mukaan yrityksille koronatilanteesta selviytymiseen tarkoitettua 
yksinyrittäjän toimintatukea voidaan myöntää vain kerran. ********** ei 
ole oikeutettu yksinyrittäjän toimintatukeen uudelleen, koska yritykselle 
on jo myönnetty yksinyrittäjän toimintatuki elinkeinojohtajan päätöksellä 
10.9.2020 § 188 ja tukea voidaan myöntää vain kerran.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

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

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

3 Elinkeinojohtaja 26.05.2020 § 59

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
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§ 682
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 26.5.2020 § 62 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-007477 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä elinkeinojohtajan päätöksestä 
26.5.2020 § 62 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 Oikaisuvaatimus 4.6.2020, saate
3 Elinkeinojohtaja 26.05.2020 § 62

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 29.4.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 26.5.2020 § 62 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 26.5.2020 
§ 62.

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 27.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 4.6.2020. Oikai-
suvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut sää-
detyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

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

Oikaisuvaatimuksessa ********** tuo esille, että Business Finlandilta 
saatu avustus on tarkoitettu liiketoiminnan esiselvityksen tekemiseen ja 
uusien toimintatapojen kehittämiseen koronaviruksen aiheuttamassa 
häiriötilanteessa, kun taas yksinyrittäjän toimintatuki on tarkoitettu yksi-
nyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, 
kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannuk-
seen sekä kirjanpito- ja muihin toimistomenoihin.

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 26.5.2020 § 62, koska yksinyrittäjä on saanut Business 
Finlandin rahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Oikaisuvaatimuk-
sen yhteydessä ********** on esittänyt, että Business Finlandin kehity-
savustus on tarkoitettu liiketoiminnan esiselvityksen tekemiseen ja uu-
sien toimintatapojen kehittämiseen koronaviruksen aiheuttamassa häi-
riötilanteessa, kun taas yksinyrittäjän toimintatuki on tarkoitettu yksiny-
rittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin.

********** on saanut Business Finlandilta liiketoiminnan kehitysrahoitus-
ta liiketoiminnan häiriötilanteisiin 10 000 euroa. Valtionapuviranomai-
sena toimivan työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaan yrityk-
sille koronatilanteesta selviytymiseen tarkoitettuja tukia ei ole tarkoitus 
käyttää samanaikaisesti. ********** ei ole oikeutettu kunnan myöntä-
mään yksinyrittäjän toimintatukeen, koska yritykselle on jo myönnetty 
koronatilanteesta selviytymiseen tarkoitettua tukea Business Finlandil-
ta.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Oikaisuvaatimus 4.6.2020, saate
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3 Elinkeinojohtaja 26.05.2020 § 62

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 683
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 28.5.2020 § 67 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-007829 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä elinkeinojohtajan päätöksestä 
28.5.2020 § 67 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 Oikaisuvaatimus 11.6.2020, liite, päätös 14.5.2020
4 Oikaisuvaatimus 11.6.2020, liite, päätös 28.5.2020
5 Oikaisuvaatimus 11.6.2020, liite, päätös 28.5.2020, liite
6 Elinkeinojohtaja 28.05.2020 § 67

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 4.5.2020 saapuneella hakemuksella. 
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Elinkeinojohtaja on päätöksellään 28.5.2020 § 67 hylännyt hakemuk-
sen. Hakemus on hylätty, koska yksinyrittäjä on saanut Business Fin-
landin rahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteisiin.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 28.5.2020 
§ 67.

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 29.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 11.6.2020. 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 Business Finlandin ra-
hoitus on tarkoitettu yritystoiminnan kehittämiseen ja sitä ei voi käyttää 
laskujen maksuun. Oikaisuvaatimuksessa todetaan lisäksi, että hakijal-
le on ensin ilmoitettu hakemuksen hyväksymisestä, jonka jälkeen ha-
kemus on kuitenkin hylätty.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

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

Työ- ja elinkeinoministeriön 30.4.2020 julkaiseman ohjeistuksen mu-
kaan yrityksille koronatilanteesta selviytymiseen tarkoitettuja tukia ei 
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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 § 67, koska yksinyrittäjä on saanut Business 
Finlandin rahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Oikaisuvaatimuk-
sen yhteydessä ********** on esittänyt, että Business Finlandin rahoitus 
on tarkoitettu yritystoiminnan kehittämiseen ja sitä ei voi käyttää lasku-
jen maksuun.

Business Finlandin verkkosivuilta käy ilmi, että ********** on saanut lii-
ketoiminnan kehitysrahoitusta häiriötilanteessa 9 920 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.

Oikaisuvaatimuksen tekijä kertoo saaneensa ensin ilmoituksen hake-
muksen hyväksymisestä, jonka jälkeen hänelle kuitenkin toimitettiin 
hylkäävä päätös. Hakijalle on lähetetty 15.5.2020 päätöstiedote, jonka 
mukaan hänelle olisi myönnetty avustusta yksinyrittäjän taloudellisen ti-
lanteen vakauttamiseen. Kyseinen päätöstiedote on toimitettu virheelli-
sesti oikaisuvaatimuksen tekijälle. Oikaisuvaatimuksen tekijälle ei ole 
myönnetty avustusta yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttami-
seen. Asia huomattiin ja hakijalle toimitettiin oikea päätöstiedote 
29.5.2020. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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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 Oikaisuvaatimus 11.6.2020, liite, päätös 14.5.2020
4 Oikaisuvaatimus 11.6.2020, liite, päätös 28.5.2020
5 Oikaisuvaatimus 11.6.2020, liite, päätös 28.5.2020, liite
6 Elinkeinojohtaja 28.05.2020 § 67

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 684
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 15.6.2020 § 98 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-007923 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä elinkeinojohtajan päätöksestä 
15.6.2020 § 98 tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimukses-
sa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Elinkeinojohtaja 15.6.2020 § 98

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 4.5.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 15.6.2020 § 98 hylännyt hakemuk-
sen. Hakemus on hylätty, koska yksinyrittäjä on saanut Business Fin-
landin rahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteisiin.
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********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 15.6.2020 
§ 98.

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

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 15.6.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 15.6.2020. 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 Business Finlandin tuki 
on kehittämistukea, eikä tukea voi käyttää yrityksen juokseviin tai kiin-
teisiin kuluihin. Oikaisuvaatimuksen tekijän tarkoitus on kehittää Busi-
ness Finlandin tuella yrityksen etäpalveluita, eikä tätä tukea saa lähtö-
kohtaisesti käyttää muuhun kuin kyseisen projektin kuluihin.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

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

Työ- ja elinkeinoministeriön 30.4.2020 julkaiseman ohjeistuksen mu-
kaan yrityksille koronatilanteesta selviytymiseen tarkoitettuja tukia ei 
ole tarkoitus käyttää samanaikaisesti. Tukea ei voi myöntää samaan 
tarkoitukseen kahta kertaa. Yksinyrittäjien tuen myöntää kunta, 1–5 
henkeä työllistävien tuen ELY-keskus ja suurempien yritysten tuen Bu-
siness Finland. Business Finlandin myöntämän koronatuen alkuvai-
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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 15.6.2020 § 98, koska yksinyrittäjä on saanut Business 
Finlandin rahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Oikaisuvaatimuk-
sen yhteydessä ********** on esittänyt, että Business Finlandin tuki on 
kehittämistukea, eikä tukea voi käyttää yrityksen juokseviin tai kiintei-
siin kuluihin. Oikaisuvaatimuksen tekijän tarkoitus on kehittää yrityksen 
etäpalveluita Business Finlandin tuella.

********** on saanut Business Finlandilta liiketoiminnan kehitysrahoitus-
ta häiriötilanteessa 9 082 euroa. Valtionapuviranomaisena toimivan 
työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaan yrityksille koronatilan-
teesta selviytymiseen tarkoitettuja tukia ei ole tarkoitus käyttää sama-
naikaisesti. ********** ei ole oikeutettu kunnan myöntämään yksinyrittä-
jän 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-
johtajan päätös olisi kumottava tai joiden johdosta päätöstä olisi muu-
tettava.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Elinkeinojohtaja 15.6.2020 § 98

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti
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Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 685
Oikaisuvaatimus maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön 
päätöksestä 18.5.2020 § 19 koskien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-006878 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä maahanmuutto- ja työllisyysasioiden 
päällikön 18.5.2020 § 19 päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen, kos-
ka oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätök-
sen 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 Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö 18.5.2020 §19

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
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sen tilanteen vakauttamiseksi 1.5.2020 saapuneella hakemuksella. 
Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö on päätöksellään 
18.5.2020 § 19 hylännyt hakemuksen. Hakemus on hylätty liitteessä 1 
mainitulla syyllä.

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

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

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 19.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 19.5.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen tekijää on 12.8.2020 
pyydetty toimittamaan lisäselvitystä vaatimuksensa perusteista 
26.8.2020 mennessä. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei toimittanut pyydet-
tyä lisäselvitystä. 

Oikaisuvaatimuksen perustelut

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

Oikaisuvaatimuksessa ********** tuo esille selvityksen COVID-19 -
epidemian aiheuttamasta liiketoiminnan heikkenemisestä.

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 5 §:n mukaan 
valtionavustusta saa käyttää yksinyrittäjien taloudellisen toiminnan va-
kauttamiseen edellyttäen, että
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1) kunta tekee avustusta koskevan sopimuksen valtionavustuslain 7 
§:n 3 kohdan mukaisesti avustuksen vastaanottavan yksinyrittäjän 
kanssa;

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

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

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

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

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut mainitaan liit-
teessä 1. 

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. 
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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.

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 Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö 18.5.2020 §19

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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Liite 1
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§ 686
Lausunto Espoon kaupungille Espoon pohjois- ja keskiosien yleis-
kaavaehdotuksesta

HEL 2020-009995 T 10 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Espoon kaupungille otsikkoasiassa seu-
raavan lausunnon:

Espoon kaupunki on laatinut Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaa-
vaehdotuksen, joka on päivätty 25.5.2020. Kaupunginhallitus antoi lau-
sunnon yleiskaavaluonnoksesta 11.6.2018, minkä Espoon kaupunki 
merkitsi tiedoksi.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava on strateginen kaava, jolla 
osoitetaan maankäytön kehittämisen periaatteet ja painopisteet vuo-
teen 2050. Kaava-alue käsittää yli puolet Espoon pinta-alasta ja sillä 
luodaan mahdollisuudet jopa 60 000 uuden asukkaan ja 11 000 työpai-
kan syntymiselle Espooseen vuoteen 2050 mennessä.

Toteuttamisen aikajänne on jaettu yleiskaavaratkaisun pohjalta kar-
keasti kolmeen vaiheeseen: Lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin rat-
kaisuihin. Lyhyen aikavälin maankäytön muutokset voivat alkaa toteu-
tua heti yleiskaavan voimaantulon jälkeen, kun taas pitkän aikavälin 
muutokset ovat riippuvaisia uusista liikenneratkaisuista. Espoo toteaa-
kin kaavalausuntoja koskevissa vastineissa, että joukkoliikenneyhteyk-
sien suunnittelua on jatkettu yleiskaavan ehdotusvaiheen liikenneselvi-
tyksessä 2019 ja Vihdintien kehityskäytäväselvityksessä 2019 yhteis-
työssä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-
keskuksen) sekä Vantaan ja Helsingin kanssa. Tulevaisuudessa tarvit-
tavien kaupunkien rajat ylittävien joukkoliikenneyhteyksien koordinoi-
mista jatketaan yhteistyössä naapurikuntien, Helsingin seudun liikenne 
-kuntayhtymä HSL:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Kaupunginhallitus viittaa yleiskaavaluonnoksesta antamaansa lausun-
toon ja pitää hyvänä, että liikenteeseen liittyviä selvityksiä jatketaan ja 
että yleiskaavaehdotuksen yleismääräyksessä on määrätty, että maan-
käytön jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota toimiviin 
liikenneyhteyksiin sekä saavutettavuuteen joukkoliikenteellä, kävellen 
ja pyöräillen. Uusimaa-kaavan 2050 raskaan raideliikenteen varikkoon 
tulee varautua maakuntakaavan mukaisesti. Kaavassa on merkintä ja 
seuraava määräys varikon selvitystarpeesta: Selvitetään pääkaupunki-
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seudun junaliikenteen tarpeisiin rakennettavan varikon vaihtoehtoisia 
sijaintipaikkoja sekä Kirkkonummen että Histan suuntiin käyttäen kri-
teereinä junaliikenteen tarpeita, taloudellisuutta ja toimivuutta, sijainti-
paikan luonto- ja kulttuuri arvoja  sekä kaupunkirakenteen tarkoituk-
senmukaisuutta.

Kaava-alue ei rajaudu Helsinkiin, mutta mitoituksen ja liikenneratkaisu-
jensa kautta sillä on seudullisia vaikutuksia. Helsingillä on kaava-
alueella maanomistusta, joistamerkittävimmät sijaitsevat Vihdintien var-
ressa Lakiston, Lahnuksen jaLuukin alueilla. Helsingin maanomistus on 
otettu kaavaratkaisussa huomioon, ja Helsinki tekee yhteistyötä myös 
näissä kysymyksissä Espoon maankäytön suunnittelun edustajien 
kanssa. 

Kaupunginhallituksella ei ole muuta huomautettavaa kaavaehdotukses-
ta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 2.9.2020, yleiskaavaehdotus, ei allekirjoituksia
2 Kaupunginhallituksen lausunto yleiskaavaluonnoksesta 11.6.2018
3 Kaavakartta opaskarttapohjalla

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lausunnon pyytäjä Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Espoon kaupunki on pyytänyt Helsingin kaupungin lausuntoa Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksesta 2.11.2020 mennessä. 
Aineisto on Espoon kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: 
www.espoo.fi/yleiskaavapoke.
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Helsingin kaupunginhallitus on antanut lausunnon Espoon pohjois- ja 
keskiosien yleiskaavaluonnoksesta 11.6.2020.  Lausunto perustui kau-
punkiympäristölautakunnan lausuntoon 29.5.2018. Lausunnossa todet-
tiin, että yleiskaava-alue on kooltaan 169 km2 (yli 50 % Espoon maa-
pintaalasta). Kaavaluonnoksessa on varauduttu 60 000 uuteen asuk-
kaaseen ja 11 000 uuteen työpaikkaan. Kaava-alue ei rajaudu Helsin-
kiin, mutta mitoituksensa kautta sillä on seudullisia vaikutuksia. 

Lisäksi Helsingillä on kaava-alueella maanomistusta, joista merkittä-
vimmät sijaitsevat Vihdintien varressa Lakiston, Lahnuksen ja Luukin 
alueilla. Helsingin omistamat alueet on luonnoksessa varattu pääosin 
virkistys-, luonnonsuojelu-, Natura 2000-, ja loma-asuntoalueiksi sekä 
virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden alueiksi.

Kaavaratkaisu perustuu raideliikenneverkoston laajentamiseen sekä 
yhdyskuntarakenteen kehittämiseen uusien raideliikennekäytävien var-
rella. Kaava-alueen länsipuolella Länsirata ja itäpuolella Kalajärveltä 
Leppävaaraan suuntautuva pikaraitiotieyhteys muodostavat joukkolii-
kennejärjestelmän rungon, johon tukeutuen on osoitettu kaavan mah-
dollistamat uudet ja kehittyvät aluevaraukset. Länsiradan asemanseu-
dut on merkitty raideliikenteeseen tukeutuvan asemanseudun kehittä-
misperiaatemerkinnällä, joka selostuksen mukaan sallii alueilla jo en-
nen radan toteuttamispäätöstä radan tai alueiden tulevaa käyttöä edis-
täviä toimenpiteitä.

Kaavaratkaisun tavoitteellinen keskusverkko mahdollistaa Espoon kes-
kuksen ja Kalajärven kehittämisen keskuksina, sekä osoittaa uudet 
keskukset Histaan, Mynttilään ja Viiskorpeen. Elinkeinoelämän vyöhyk-
keet on osoitettu pääosin Kehä III:n ja Turunväylän varsille sekä kes-
kustatoimintojen alueille, joiden lisäksi on mahdollistettu työpaikkojen 
sijoittuminen asuinalueille. Kaavassa on huomioitu laajat luonto- ja kult-
tuuriympäristöarvot, säilytetty merkittävimmät seudulliset viheryhteydet 
ja tunnustettu ekosysteemipalveluiden merkitys maankäytön suunnitte-
lussa.

Kaavaluonnoksesta tehdyssä seudullisten vaikutusten arvioinnissa on 
tunnistettu, että yleiskaavaluonnoksen mahdollistama yhdyskuntara-
kenteen toteuttaminen vaikuttaa seudullisella tasolla erityisesti liiken-
nemääriin, asuntomarkkinoihin ja palveluihin. Vaikutusten arvioinnissa 
on todettu, että muutokset yhdyskuntarakenteessa voivat aiheuttaa 
Helsingin keskustaan suuntautuvan liikennemäärän kasvua. Jotta Hel-
sinki voi edistää omia maankäyttötavoitteitaan, liikennemäärien kasvu 
on välttämätöntä ohjata kestäviin kulkumuotoihin. Tehtävissä ratkai-
suissa tulee varmistaa, että liikenteen toimintaedellytykset Helsingin 
keskustaan säilyvät toimivina. Kokonaisratkaisuna ja pitkällä aikavälillä 
yhdyskuntarakenteen kehityskäytävien tukeutuminen raideliikentee-
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seen on perusteltua. Ratkaisut raideliikenneverkon laajentamisesta ja 
toteutuksesta tulee tehdä seudullisesti  siten, että ne tukeutuvat mah-
dollisimman hyvin seudullisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 

Uusien aluevarausten toteuttamisedellytysten vahva kytkeminen rai-
deyhteyksien toteutumiseen on tärkeää seudullisten ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi, yhdyskuntarakenteen tasapainoiseksi kehittämiseksi 
ja liikennejärjestelmän toimintaedellytysten turvaamiseksi. Sujuvan ar-
jen ja kestävän elämäntavan kannalta on tärkeää varmistaa sujuvat 
joukkoliikenneyhteydet myös merkittävimmälle elinkeinoelämän alueil-
le. Yksityisautoilun määrän noususta johtuvien seudullisten vaikutusten 
ehkäisemiseksi kaavalla tulee mahdollistaa kestäviin kulkumuotoihin 
perustuva elämäntapa myös alueilla, jotka eivät sijaitse raideliikenteen 
asemien välittömällä vaikutusalueella.

Espoon pohjois- ja keskiosien kaavaehdotuksesta saadun lausunto-
pyynnön johdosta on pyydetty lausunnot kaupunkiympäristön toimialal-
ta sekä kaupunginmuseon kulttuuriympäristöyksiköltä ja kulttuuri- ja 
vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluilta. Lausunto saatiin kaupunkiym-
päristön toimialalta 25.9.2020 ja kulttuuriympäristöyksikkö ilmoitti, ettei 
sillä ole lausuttavaa. Päätösesitys on kaupunkiympäristön toimialan 
lausunnon mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 2.9.2020, yleiskaavaehdotus, ei allekirjoituksia
2 Kaupunginhallituksen lausunto yleiskaavaluonnoksesta 11.6.2018
3 Kaavakartta opaskarttapohjalla

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lausunnon pyytäjä Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginmuseo
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Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan Liikuntapalvelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2020 119 (178)
Kaupunginhallitus

Asia/22
26.10.2020

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

§ 687
Alueen varaaminen Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:lle asunto- ja toi-
mitilahankkeen suunnittelua varten (Myllypuro, tontti 45186/3)

HEL 2020-009187 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:lle (y-tunnus 
0691852-5) tontin 45186/3 asunto- ja toimitilahankkeen suunnittelua 
varten seuraavin ehdoin:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen.
 Alueen pinta-ala on noin 3 200 m2.
 Varaus on voimassa 31.12.2022 asti.
 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 mukaisia eri-

tyisiä ja yleisiä varausehtoja. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Sijainti- ja varausaluekartta
2 Liite 2 Erityiset ja yleiset varausehdot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Hakemus ja hankkeen kuvaus

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj pyytää 7.5.2020 päivätyllä hakemuksella 
varausta tontin 45186/3 kehittämiseksi 31.5.2022 asti.

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj hallitsee tonttia 45186/3 maanvuokraso-
pimuksen nojalla. Tontilla sijaitsee kolmikerroksinen toimistorakennus. 
Toimistorakennuksen tilalle on tarkoitus rakentaa enimmillään 12-
kerroksinen rakennus. Maantasokerrokseen on tarkoitus osoittaa liiketi-
loja, kerroksiin 2–3 toimitilaa. Rakennuksen tornimaiseen osaan, ker-
roksiin 4–12 on tarkoitus osoittaa asuntoja ja/tai toimitiloja. Viitesuunni-
telmassa on esitetty uutta asuinrakennusoikeutta noin 4 000 k-m2 sekä 
toimisto- ja liikerakennusoikeutta noin 4 000 k-m2. Hakemus ja viite-
suunnitelma ovat oheismateriaalissa.

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj on vuonna 1987 perustettu kotimainen 
kiinteistösijoitusyhtiö, joka on osa Tallberg konsernia. Hakijan toiminta 
ja sijoitukset ovat keskittyneet pääkaupunkiseudun toimitilakiinteistöjen 
omistamiseen. Hakijalla on yhteistyökumppaneineen laaja kokemus 
vastaavanlaisten rakennushankkeiden suunnittelusta ja toteuttamises-
ta.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Tontti sijaitsee aivan Myllypuron keskustassa metroaseman ja Metro-
polian kampuksen välittömässä läheisyydessä. 

Yleiskaavassa 2016 alue on liike- ja palvelukeskusta C1 -aluetta, jota 
kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena kaupan ja julkisten palvelujen, 
toimitilojen, hallinnon, asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelu-
jen sekä kaupunkikulttuurin alueena. 

Alueella voimassa asemakaavan muutos nro 11153 vuodelta 2004 
(voimaan 16.4.2004). Tontti on asemakaavassa osoitettu toimistora-
kennusten korttelialueeksi ja sillä sijaitsee vuonna 1989 valmistunut 
toimistotalo. Alueelle on tarkoitus tehdä asemakaavanmuutos.

Kaupunki on vuokrannut tontin Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:lle. Maan-
vuokrasopimus on voimassa 31.12.2030 asti.

Varausehdot ja tontinluovutus

Alueen kehittämistä tehdään tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa. 
Tontin luovutusmuodosta ja -ehdoista päätetään myöhemmin erikseen.

Varaus on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialalla 
kaupunginkanslian kanssa. Kehittämisvaraushakemuksessa esitetty 
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täydennysrakentaminen vahvistaa kaupungin strategisten tavoitteiden 
mukaista alueiden kehitystä.

Kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § hyväksymien Helsingin tontin-
luovutusta koskevien linjausten mukaan kaupunki voi varata asunto- ja 
yritystontit suoravarauksena ilman julkista hakua tapauskohtaisesti ar-
vioitavin erityisin perustein. Linjauksia täydentävien soveltamisohjeiden 
mukaan tontti voidaan varata suoravarauksena silloin, jos avoimen 
haun järjestäminen ei ole mahdollista esimerkiksi tonttiin kohdistuvan 
pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. 
Linjausten mukaisesti kaupunki voi varata tontteja ja alueita suorava-
rauksin ilman avointa hakumenettelyä kehittämishankkeita varten sekä 
tontin vuokralaiselle sekä tämän valitsemalle yhteistyökumppanille täy-
dennysrakentamisen edistämiseksi. 

Toimivalta

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Sijainti- ja varausaluekartta
2 Liite 2 Erityiset ja yleiset varausehdot

Oheismateriaali

1 Hakemus 7.5.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
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Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 01.09.2020 § 450

HEL 2020-009187 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle tontin 
45186/3 varaamista Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:lle (y-tunnus 
0691852-5) asunto- ja toimitilahankkeen suunnittelua varten seuraavin 
ehdoin.

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen. Alueen pinta-ala on noin 
3200 m2.

 Varaus on voimassa 31.12.2022 asti.
 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 erityisiä ja 

yleisiä varausehtoja. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mia Kajan, erityisasiantuntija, puhelin: 310 15820

mia.kajan(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2020 123 (178)
Kaupunginhallitus

Asia/23
26.10.2020

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

§ 688
Alueen varaaminen YIT Suomi Oy:lle asunto- ja toimitilahankkeen 
suunnittelua varten (Puistola, Ajurinaukio)

HEL 2020-008550 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Ajurinaukion alueen YIT Suomi Oy:lle (y-
tunnus 1565583-5) asunto- ja toimitilahankkeen suunnittelua varten 
(kehittämisvaraus) seuraavin ehdoin.

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen.
 Alueen pinta-ala on noin 6 500 m2.
 Kehittämisvaraus on voimassa 31.12.2022 saakka.
 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 mukaisia eri-

tyisiä ja yleisiä varausehtoja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Varausalue
2 Erityiset ja yleiset varausehdot, päivitetty Kylk:n päätöksen 8.9.2020 

mukaiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Hakemus ja hankkeen kuvaus

YIT Suomi Oy pyytää 22.8.2019 päivätyllä hakemuksella kehittämisva-
rausta Ajurinaukion ja sen ympäristön kehittämiseksi 31.12.2022 asti.

Alueella sijaitsevan kaksikerroksisen palvelutalon ja liikerakennuksen 
tilalle on tarkoitus rakentaa enimmillään 8-kerroksinen rakennus. Maan-
tasokerrokseen on tarkoitus osoittaa liiketiloja sekä julkista tilaa esi-
merkiksi kirjastolle ja nuorisotiloille. Nykyisen aukion ja pysäköintiken-
tän alueelle on tarkoitus sijoittaa päivittäistavarakauppa ja pysäköintilai-
tos. Viitesuunnitelmassa on esitetty uutta asuinrakennusoikeutta noin 7 
000 k-m2 ja liikerakennusoikeutta noin 2 600 k-m2. Hakemus ja viite-
suunnitelma ovat oheismateriaalissa.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Ajurinaukio sijaitsee keskeisellä paikalla Puistolan keskustassa, rauta-
tieaseman välittömässä läheisyydessä. 

Yleiskaavassa 2016 alue on lähikeskusta C3 -aluetta, jota kehitetään 
toiminnallisesti sekoittuneena kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilo-
jen, hallinnon, asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä 
kaupunkikulttuurin alueena. 

Alueella on voimassa asemakaavanmuutos nro 9323 vuodelta 1988 
(voimaan 5.2.1988). Varausalue on osoitettu asemakaavassa julkisten 
lähipalvelurakennusten ja liikerakennusten korttelialueeksi (YLK), liike- 
ja toimistorakennusten sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvele-
vien rakennusten korttelialueeksi (KYS), autopaikkojen korttelialueeksi 
(LPA), pysäköintialueeksi (PL) ja jalankululle ja pyöräilylle varatuksi ka-
tualueeksi. Alueella sijaitsee vuonna 1976 valmistunut palvelutalo ja 
vuonna 1985 valmistunut liikerakennus. Alueelle on tarkoitus tehdä 
asemakaavanmuutos.

Kaupunki omistaa varausalueen maa-alueet. Alueen nykyiset vuokra-
laiset ovat antaneet suostumuksensa viitesuunnitelman mukaisen 
hankkeen edistämiselle.

Varausehdot ja tontinluovutus

Alueen kehittämistä tehdään yhteistyössä kaupungin kanssa. Kehittä-
misvarausaikana kaavoitettavat tontit luovutetaan kaupunginhallituksen 
1.4.2019, 220 § hyväksymien Helsingin tontinluovutusta koskevien lin-
jausten mukaisesti. Luovutusmuodosta ja -ehdoista päätetään myö-
hemmin erikseen.

Varaus on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialalla 
kaupunginkanslian kanssa. Kehittämisvaraushakemuksessa esitetty 
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täydennysrakentaminen vahvistaa kaupungin strategisten tavoitteiden 
mukaista kehitystä.

Kaupunkiympäristön toimialalla valmistellaan parhaillaan Puistolan 
asemanseudun kehittämisperiaatteita. Hanke vastaa alustavia kehittä-
misperiaatteita.

Kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § hyväksymien Helsingin tontin-
luovutusta koskevien linjausten mukaan kaupunki voi varata asunto- ja 
yritystontit suoravarauksena ilman julkista hakua tapauskohtaisesti ar-
vioitavin erityisin perustein. Linjauksia täydentävien soveltamisohjeiden 
mukaan tontti voidaan varata suoravarauksena silloin, jos avoimen 
haun järjestäminen ei ole mahdollista esimerkiksi tonttiin kohdistuvan 
pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. 
Linjausten mukaisesti kaupunki voi varata tontteja ja alueita suorava-
rauksin ilman avointa hakumenettelyä kehittämishankkeita varten sekä 
tontin vuokralaiselle, että tämän valitsemalle yhteistyökumppanille täy-
dennysrakentamisen edistämiseksi. 

Kaupunkiympäristölautakunta on 8.9.2020, 471 § esittänyt alueen va-
raamista YIT Suomi Oy:lle. Kaupunkiympäristölautakunta on yksimieli-
sesti hyväksynyt esittelijän ehdotuksen, jonka mukaan varausehtoihin 
lisätään "Varauksensaajan on varausaikana neuvoteltava pysäköintia-
lueen vuokralaisen kanssa sopimus pysäköintialueen uudelleenjärjes-
telyistä ja maanvuokrasopimuksen päättämisestä". Tätä koskeva ehto 
on lisätty liitteenä 2 oleviin erityisiin ehtoihin (kohta 7).  

Toimivalta

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Varausalue
2 Erityiset ja yleiset varausehdot, päivitetty Kylk:n päätöksen 8.9.2020 

mukaiseksi

Oheismateriaali

1 Hakemus
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 08.09.2020 § 471

HEL 2020-008550 T 10 01 01 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Ajurinaukion 
alueen varaamista YIT Suomi Oy:lle (y-tunnus 1565583-5) asunto- ja 
toimitilahankkeen suunnittelua varten (kehittämisvaraus) seuraavin eh-
doin.

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen. Alueen pinta-ala on noin 
6500 m2.

 Kehittämisvaraus on voimassa 31.12.2022 saakka.
 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 erityisiä ja 

yleisiä varausehtoja.

Käsittely

08.09.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Mikko Aho: Lisätään varauksensaajaa koskeviin ehtoihin kohdaksi 7 
"Varauksensaajan on varausaikana neuvoteltava pysäköintialueen 
vuokralaisen kanssa sopimus pysäköintipaikkojen uudelleenjärjestelyis-
tä ja maanvuokrasopimuksen päättämisestä."

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.
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01.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mia Kajan, erityisasiantuntija, puhelin: 310 15820

mia.kajan(a)hel.fi
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§ 689
Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta Vuo-
saaren voimalaitosten toiminnan ja ympäristöluvan muuttamiseksi

HEL 2020-010140 T 11 01 00 00

ESAVI/17644/2020

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helen Oy:n 
hakemuksesta Vuosaaren voimalaitosten toiminnan ja ympäristöluvan 
muuttamiseksi sekä toiminnan aloittamisluvasta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki puoltaa ympäristö- ja aloitusluvan myöntämistä He-
len Oy:lle. Esitetyt muutokset ovat kokonaistoimintaan suhteutettuna 
vähäisiä, eikä niistä lupahakemuksen mukaan aiheudu ympäristöhäi-
riöiden lisääntymistä.

Energiantuotannon kehittäminen ja uudistaminen Vuosaaren jo käytös-
sä olevalla yhdyskuntateknisen huollon alueella on perusteltua. Alueen 
pitkäjänteinen kehittäminen energiahuollon tarpeisiin on voimassa ole-
van yleiskaavan mukaista. Lupahakemuksessa esitetyt muutokset toi-
mintaan ja tarpeellinen lisärakentaminen alueelle ovat voimassa olevan 
asemakaavan mukaisia. Asemakaavan laatimisen aikana on arvioitu 
myös maisemalliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Kaavassa va-
rauduttiin uuteen voimalaitokseen, sen 160 metriä korkeaan piippuun ja 
80 metriä korkeisiin rakennuksiin. Uutta voimalaitosta ei toteutettu. Lu-
pahakemuksessa esitetään muutosten tarvitsevan voimalaitoksen kyl-
keen sijoittuvia pienempiä uusia rakennuksia ja 50 metriä korkeaa sa-
vupiippua. 

Lupahakemuksen mukaisen lisärakentamisen tarkemmassa suunnitte-
lussa ja sijoittamisessa tulee ottaa huomioon myös voimassa olevan 
maanalaisen yleiskaavan osoittamat tilavaraukset ja suunnitellut hank-
keet. 

Lupahakemuksessa esitetty energiantuotannossa syntyvien lämmön 
hukkapäästöjen talteenotto jäähdytysvesistä ja savukaasuista tukee 
osaltaan kaupungin pyrkimyksiä päästöjen vähentämiseen ja resurs-
sien tehokkaaseen hyödyntämiseen. 

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristö-
palvelut kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena lau-
suu asiasta suoraan aluehallintovirastolle. 

Käsittely
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Esteelliset: Daniel Sazonov, Wille Rydman

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö
2 Lausuntopyyntö 9.9.2020, liite, ympäristölupahakemus 16.6.2020
3 Lausuntopyyntö 9.9.2020, liite, ympäristölupahakemuksen täydennys 

12.8.2020
4 Lausuntopyyntö 9.9.2020, liite, vuosiraportti 2019
5 Lausuntopyyntö 9.9.2020, liite, tarkkailusuunnitelma
6 Lausuntopyyntö 9.9.2020, liite, päästömittausraportti 2020
7 Lausuntopyyntö 9.9.2020, liite, perustilaselvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
to, ympäristölupavastuualue

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kau-
pungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Helen 
Oy:n hakemuksesta Vuosaaren voimalaitosten toiminnan ja ympäristö-
luvan muuttamiseksi. Lausuntoa on pyydetty 30.10.2020 mennessä. 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Helen Oy on hakemassa ympäristölupaa voimalaitoksen toiminnan 
muuttamiselle ja toiminnan aloittamiselle mahdollisesta muutoksen-
hausta huolimatta. 

Vuosaaren voimalaitoksessa on tarkoitus toteuttaa kaksi erillistä läm-
mön talteenottohanketta. Lisäksi haetaan muutosta apukattiloiden K3 ja 
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K6 päästöraja-arvoja koskeviin lupamääräyksiin sekä polttoaineen kal-
liovaraston vuotovesien tarkkailuun.

Lämpöä on suunniteltu otettavaksi talteen voimalaitosten sisäisestä 
merivettä käyttävästä jäähdytysvesikierrosta uudella lämpöpumpulla, 
joka sijoitettaisiin voimalaitosalueelle uuteen rakennukseen. Kesäkau-
della pumpulla on mahdollista tuottaa lämpöä myös suoraan merive-
destä. Pumpun lämmitysteho on noin 13 MW ja jäähdytysteho noin 9,5 
MW. Lämpöpumppu on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022.

Toisessa hankkeessa on tarkoitus ottaa lämpöä talteen osasta, enin-
tään noin viidesosasta, Vuosaari B-voimalaitoksen savukaasuja. Tal-
teenottoon tarvitaan laitteistoja ja prosessimuutoksia. Laitteistoja varten 
toteutettaisiin kaksi uutta rakennusta B-voimalaitoksen kattilahallien 
viereen. Savukaasujae, josta on otettu lämpöä talteen, johdettaisiin uu-
teen 50 metriä korkeaan savupiippuun. Savukaasujen lämmön taltee-
noton arvioidaan lisäävän Vuosaaren voimalaitosten kaukolämpötehoa 
noin 10-30 MW. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2023. 

Savukaasujen lämmön talteenotto synnyttää happamia lauhdevesiä, 
jotka on tarkoitus neutraloida pH-alueelle 6–9. Lauhdevesiä on tarkoi-
tus mahdollisuuksien mukaan hyödyntää tuotannossa tai vaihtoehtoi-
sesti ne johdettaisiin neutraloinnin jälkeen osittain tai kokonaan me-
reen. Purkupaikoiksi esitetään laitoksen nykyisä purkupaikkoja Vuosaa-
ren sataman alueella. 

Mereen päätyvän lämpökuorman on kokonaisuutena arvioitu vähene-
vän nykyisestä. Savukaasujen lämmön talteenotosta syntyy lämpö-
kuormaa mereen, mutta jäähdytysvesikiertojen lämmön talteenotossa 
lämpökuorma puolestaan vähenee. 

Apukattiloita koskevia päästömääräyksiä on esitetty pidettäväksi nykyi-
sellään vuoteen 2029 asti kattilalle K3 ja kattilalle K6. Kalliotilan vuoto-
vesien tarkkailua koskevaa lupamääräystä on esitetty muutettavaksi 
vastaamaan nykyistä käytäntöä, jossa vesinäytteiden hiilivetypitoisuus 
analysoidaan kahden kuukauden välein lupamääräyksen yhden kuu-
kauden asemesta. Käytäntö on esitetty käyttö- ja kuormitustarkkailu-
suunnitelmassa Uudenmaan ELY-keskukselle. Perusteluina mainitaan 
hyvin pienet pitoisuudet, jotka eivät mainittavasti ole vaihdelleet sekä 
vesien johtaminen mereen hälytyksellä varustetun öljynerotuskaivon 
kautta. 

Lämmön talteenotto Vuosaari B:n savukaasuista

Helen Oy suunnittelee Vuosaaren voimalaitos alueelle lämmöntaltee-
nottoa Vuosaaren voimalaitoksen B-voimalaitoksen savukaasuista. 
Vuosaaren B-voimalaitoksen savupiippuihin poistuvien savukaasujen 
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lämpötilaa (50–52 astetta) on tarkoitus laskea 17–20 asteeseen, jolloin 
savukaasun kosteuden lauhtuessa saadaan talteen lämpöä. Lämmön 
talteenotto lisää Vuosaaren voimalaitosten kaukolämpötehoa arviolta 
10–30 MW. 

Lämmön talteenotto on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuoden 2023 
aikana. Voimalaitosta voidaan ajaa kuitenkin tämän jälkeenkin myös 
niin, että savukaasuja ei johdeta lämmöntalteenottoon. 

Lämmön talteenotto voimalaitosten sisäisistä jäähdytysvesikierroista

Lämmön talteen ottamiseksi voimalaitosten jäähdytysvesikierroista 
(merivettä) otettaisiin talteen uuden lämpöpumpun avulla. Lämpö-
pumppu sijoitettaisiin voimalaitosalueelle erilliseen uutteen rakennuk-
seen. Lämpöpumpun lämmitysteho olisi noin 13 MW ja jäähdytysteho 
noin 9,5 MW. Lämmön talteenotto sisäisistä jäähdytysvesikierroista on 
tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 aikana.

Kaavatilanne

Alueella on 28.10.2016 lainvoimaiseksi tullut asemakaava 12248. Lu-
pahakemuksen tarkoittama Helen Oy:n alue on kaavassa varustettu 
merkinnällä ET, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja 
laitosten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa voimalaitosten ja niiden toi-
minnan ja sähköverkkojen kannalta tarpeellisia rakennuksia ja rakentei-
ta sekä energiantuotantoon liittyvää yritystoimintaa palvelevia raken-
nuksia.

Yleiskaavassa 2016 alue on osoitettu yhdyskuntateknisen huollon alu-
eeksi, mikä kaavamääräyksen mukaan mahdollistaa alueen kehittämi-
sen yhdyskuntateknisen huollon, tietoliikenteen ja liikenteen käyttöön. 
Alueelle saa rakentaa liikenteen hoidon ja yhdyskuntateknisen huollon 
kannalta tarpeellisia tiloja ja laitteita. 

Saatu lausunto

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Esitys on 
toimialan lausunnon mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
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1 Lausuntopyyntö
2 Lausuntopyyntö 9.9.2020, liite, ympäristölupahakemus 16.6.2020
3 Lausuntopyyntö 9.9.2020, liite, ympäristölupahakemuksen täydennys 

12.8.2020
4 Lausuntopyyntö 9.9.2020, liite, vuosiraportti 2019
5 Lausuntopyyntö 9.9.2020, liite, tarkkailusuunnitelma
6 Lausuntopyyntö 9.9.2020, liite, päästömittausraportti 2020
7 Lausuntopyyntö 9.9.2020, liite, perustilaselvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
to, ympäristölupavastuualue
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§ 690
Helsingin pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020–2025

HEL 2020-003674 T 08 00 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat liikennesuunnittelija Oskari 
Kaupinmäki ja liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen. 
Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020–2025
2 Pyoraliikenteen kehittamisohjelma 2020–2025 Yritysvaikutusten arvioin-

ti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy pyöräliikenteen kehittämisohjelman 
2020−2025 ohjeellisena noudatettavaksi ja kehottaa ottamaan siinä 
mainitut toimenpiteet huomioon kaupungin toiminnan ja talouden suun-
nittelussa.

Tiivistelmä

Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki. Helsinki ta-
voittelee myös hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Pyöräliiken-
teen kehittämisellä voidaan edistää merkittävästi molempien tavoittei-
den saavuttamista. Pyöräliikennettä edistetään, koska sillä saavutetaan 
aikasäästöjä, tehokkaampaa tilankäyttöä, terveyshyötyjä, ympäristö-
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hyötyjä, taloudellisia hyötyjä ja liikenneturvallisuuden parantumista. 
Pyöräliikenteen edistäminen ei ole itseisarvo, vaan keino turvallisem-
man, viihtyisämmän ja toimivamman kaupungin luomiseen sekä tasa-
painoisen, kaikki kulkumuodot huomioivan liikennejärjestelmän luomi-
seen.

Pyöräliikenteen kantakaupungin tavoiteverkko hyväksyttiin kaupunki-
suunnittelulautakunnassa 22.5.2012 § 198 ja Helsingin edellinen pyö-
räilyn edistämisohjelma kaupunginhallituksessa 27.1.2014 § 109. Oh-
jelmassa tavoitteeksi asetettiin pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuden 
kasvu 11 prosentista 15 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Ohjel-
massa esitetyt 25 toimenpidettä painottuivat pyöräliikenteen infrastruk-
tuurin kehittämiseen ja pyöräliikenteen investointitason nostamiseen 
vaiheittain 20 miljoonaan euroon. Pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus ei 
kuitenkaan ole noussut tavoitteen mukaisesti, vaikka pyöräliikenteen 
määrät ovatkin kasvaneet. Eräänä suurimpana syynä tähän arvioidaan 
olevan se, ettei pyöräliikenteen väyliä ei ole rakennettu tavoitellulla no-
peudella. Pyöräliikenteen tavoiteverkon toteuttaminen on yleensä tar-
koittanut katujen kokonaisvaltaisia saneerauksia, jotka ovat laajoja ja 
aikaa vieviä. Investointitaso yltänee tavoitteena olleeseen 20 miljoo-
naan euroon ensimmäisen kerran vuonna 2020.

Pyöräliikenteen kehittämisohjelmassa keskitytään erityisesti keinoihin 
parantaa pyöräliikenteen infrastruktuurin eri osa-alueita. Pyöräliiken-
teen edistäminen edellyttää lisäksi toimenpiteitä esimerkiksi pyöräily-
kasvatuksen ja ihmisten aktivoinnin osalta. Näitä toimenpiteitä suunni-
tellaan ja toteutetaan myös kaupungin muiden ohjelmien yhteydessä.

Kehittämisohjelman ylätavoitteena on, että Helsinki on kaiken ikäisille 
sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki, ja pyöräliikenteen kulkumuo-
to-osuus on vähintään 20 % vuoteen 2035 mennessä. Tämä on linjas-
sa Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman pyöräliikennettä koskevien 
kasvutavoitteiden ja siihen liittyvän päästövähennyspotentiaalin kans-
sa. Päätavoitteen saavuttamiseksi on määritelty viisi alatavoitetta, joi-
den alla on yhteensä 34 toimenpidettä. Alatavoitteina ovat:

1. Pyöräliikenteelle on suorat ja sujuvat reitit, joilla on selkeät ris-
teysjärjestelyt ja jalankulun ja pyöräliikenteen laadukas erottelu

2. Pyöräväylien ja pysäköinnin ylläpito on laadukasta ympärivuoti-
sesti

3. Pyöräliikenne on otettu huomioon työmaan aikaisissa järjeste-
lyissä

4. Pyöräpysäköintipaikkojen ja -palvelujen määrä vastaa kysyntää 
ja ne ovat laadukkaita
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5. Markkinointi ja viestintä edistävät positiivista mielikuvaa pyörälii-
kenteestä.

Alatavoitteiden toteutuminen edellyttää kaikkien toimenpiteiden toteut-
tamista. Niillä tavoitellaan pyöräliikenteen tavoiteverkon nykyistä ri-
peämpää toteuttamista myös esimerkiksi pikaparannuksia ja pilotteja 
hyödyntäen. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain tavoitekoh-
taisilla mittareilla ja niistä raportoidaan kaupunkiympäristölautakunnal-
le. Pyöräliikenteen kehittämisohjelmaa on jatkossakin aihetta päivittää 
noin viiden vuoden välein, jotta voidaan arvioida sen edistymistä, uu-
delleen tarkastella tavoitteita ja etsiä tehokkaimpia toimenpiteitä asetet-
tujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Esittelijän perustelut

Nykytila

Helsingissä on edistetty pyöräliikennettä vuodesta 1995, mutta vasta 
2010-luvulla toimenpiteitä on tehty aikaisempaa enemmän ja määrätie-
toisemmin. Vuonna 1995 laadittiin ensimmäinen pyöräliikenteen kak-
sinkertaistamisohjelma. Vuonna 2003 ohjelmaa tarkistettiin ja tavoit-
teeksi asetettiin pyöräliikenteen kaksinkertaistuminen vuoteen 2009 
mennessä. Brysselin julistuksen allekirjoittaminen vuonna 2009 toi uut-
ta puhtia pyöräliikenteen edistämiseen. Sen myötä pyöräliikenteen kul-
kumuoto-osuuden tavoite nousi 15 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Tätä 
tavoitetta käsiteltiin laajemmin Helsingin ensimmäisessä poikkihallin-
nollisessa pyöräliikenteen edistämisohjelmassa, joka hyväksyttiin kau-
punginhallituksessa 27.1.2014 § 109. Edistämisohjelman hyväksyntää 
edelsi merkittävä väliaskel, kun pyöräliikenteen kantakaupungin tavoi-
teverkko hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 22.5.2012. 
Helsingin kaupunki on näin ollen sitoutunut toteuttamaan pyöräliiken-
teen tavoiteverkkoa ja edistämään pyöräliikennettä. Tavoiteverkon kan-
tavana ajatuksena on, että kaikkien määränpäiden on oltava turvalli-
sesti ja helposti saavutettavissa polkupyörällä suorinta mahdollista reit-
tiä pitkin.

Vuoden 2014 pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteiden edistymistä 
arvioitiin vuonna 2015 tarkastuslautakunnan arvioinnissa, vuonna 2017 
kaupunkiympäristölautakunnassa ja vuonna 2019 tätä ohjelmaa valmis-
teltaessa. Kaikissa arvioinneissa johtopäätös on ollut saman suuntai-
nen: pyöräliikenteen olosuhteita on saatu parannettua merkittävästi, 
mutta parannettavaa on edelleen paljon. Tärkeimmät toimenpiteet pyö-
räliikenteen edistämiseksi, eli infran rakentamisen toimenpiteet, eivät 
ole lähteneet käyntiin riittävällä nopeudella. Infran kehittämiseksi suun-
nittelun henkilöresurssit tulee asettaa kansainväliselle tasolle niin, että 
suunnitelmia saadaan tehtyä riittävä määrä ja investoinnit on mahdollis-
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ta toteuttaa. Lisäksi tulisi kehittää hankkeiden ohjelmointia, organisoin-
tia, johtamista ja vastuiden määrittelemistä sekä toimenpiteiden toteu-
tumisen seurantaa. Tämän lisäksi tulisi myös etsiä ratkaisuja nopeiden 
ja edullisten toimenpiteiden toteuttamiseen.

Nykyisin Helsingin pyöräliikenteen edistämisen parissa työskentelee 
yhteensä seitsemän henkilöä, joista kahdella työajasta 50 % on varattu 
pyöräliikenneasioihin. Liikennesuunnitelmia tilataan myös konsulttitöi-
nä. Lisäksi aluesuunnittelijat laativat liikennesuunnitelmia, jotka sisältä-
vät liikenteen kokonaisuuden pyöräliikenne mukaan lukien. Katusuunni-
telmien tilaamiseen on osoitettu oma henkilöresurssi. Investointitasos-
sa Helsinki ei ole olennaisesti jäljessä kansainvälisiä pyöräilykaupunke-
ja. Erityisesti jos Helsingin 10 vuoden investointiohjelmassa pyörälii-
kenteen hankkeille osoitettu taso, noin 20 milj. euroa vuodessa, toteu-
tuu, ollaan jo lähellä kansainvälistä tasoa. Ero Kööpenhaminan, Ams-
terdamin ja Helsingin välillä on kuitenkin se, että mainituissa pyörälii-
kenteen huippukaupungeissa pääosa pyöräliikenteen infrasta on jo teh-
ty aikaisempina vuosikymmeninä, kun taas Helsingissä tavoiteverkoista 
puuttuu vielä suurin osa. 

Ylätavoitteen saavuttamiseksi on määritetty viisi alatavoitetta. Alatavoit-
teet on muodostettu pyöräilybarometrin perusteella valitsemalla tavoit-
teita, jotka toteutuessaan saisivat barometriin vastanneet pyöräilemään 
enemmän. Lisäksi alatavoitteet ovat linjassa aikaisemman kehittämi-
sohjelman tavoitteiden kanssa. Alatavoitteiden toteuttamiseksi tarvitta-
vat toimenpiteet on muodostettu yhdessä kaupunkiympäristön asian-
tuntijoiden, tämän työn ohjausryhmän ja sidosryhmien kesken. Tavoit-
teiden toteutumista seurataan vuosittain kaupunkiympäristölautakun-
nassa tavoitekohtaisilla mittareilla.

Toimenpiteet

Helsingin pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020–2025 sisältää 34 
toimenpidettä. Toimenpiteet on jaettu alatavoitteittain pyöräväyliin, yllä-
pitoon, työmaihin, pysäköintiin ja palveluihin sekä viestintään ja mark-
kinointiin. Toimenpiteet on laadittu aikaisemmasta edistämisohjelmasta 
saadun palautteen, pyöräilybarometrin, nykytilan analyysin, sidosryh-
mätyöpajojen, asiantuntijatyöpajojen ja asiantuntijoiden kanssa käyty-
jen keskustelujen perusteella.

Tärkeimmäksi toimenpiteeksi on nostettu pyöräliikenteen tavoiteverkon 
nykyistä ripeämpi toteuttaminen. Pyöräliikenteen tavoiteverkon toteut-
taminen on yleensä tarkoittanut katujen kokonaisvaltaisia saneerauk-
sia, jotka ovat laajoja ja aikaa vieviä. Mm. tästä johtuen tavoiteverkkoa 
ei ole rakennettu tavoitellussa aikataulussa. Tästä johtuen on tärkeää 
ottaa keinovalikoimaan myös nopeita toimenpiteitä, jolloin tavoitever-
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kon mukaisia järjestelyjä voidaan toteuttaa nykyistä nopeammalla aika-
taululla ja pyöräliikenteen verkon valmistuminen etenisi ainakin yhden-
mukaisuuden ja jatkuvuuden osalta mahdollisimman nopeasti. Vuosina 
2020–2025 keskitytään erityisesti kantakaupungin tavoiteverkon toteut-
tamiseen. Kaikki ohjelmassa esitetyt toimenpiteet on kuitenkin suunni-
teltu niin, että ne ovat toteutettavissa esitetyssä aikataulussa ja ovat 
niin ikään tärkeitä päätavoitteen toteutumisen kannalta.

Pyöräliikenteen toimenpiteiden toteuttamisessa tulee elinvoimaisuuden 
ja saavutettavuuden varmistamiseksi huomioida kaikkien kulkumuoto-
jen sujuvuus ja toimivuus.

Ohjelman vaikutukset

Pyöräliikenteen edistäminen kulkumuotona parantaa ja kehittää laaja-
alaisesti kaupungin viihtyisyyttä, elinvoimaa ja liikennejärjestelmän toi-
mivuutta. Lisäksi pyöräilyllä on myönteisiä vaikutuksia ihmisten fyysi-
seen aktiivisuuteen ja terveyteen ja sitä kautta terveydenhuollon kus-
tannuksiin ja työn tuottavuuteen. Säännöllisen liikunnan liittäminen jo-
kapäiväisiin arkirutiineihin on tuloksellista kansanterveyden edistämis-
tä. 

Pyöräliikennehankkeet arvioidaan muiden hankkeiden tapaan Katu-, lii-
kenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeiden mukaisesti.

Yritysvaikutusten arviointi

Pyöräliikenteen kehittämisohjelma on strategisen tason ohjeellinen ko-
konaisuus, jonka toimenpiteillä edistetään liikennejärjestelmän ja kau-
punkikehityksen kokonaisvaltaista kehitystä kaikki kulkumuodot huo-
mioiden siten, että pyöräliikenne huomioidaan tasavertaisena kulku-
muotona. Näin ollen pyöräliikenteen kehittämisessä ei ole vain kyse 
pyöräteiden rakentamisesta vaan liikennejärjestelmätason suunnittelus-
ta, jossa pyöräliikenne huomioidaan omana keskeisenä kulkumuoto-
naan. 

Pyöräliikenteen kehittämisohjelmassa keskitytään erityisesti keinoihin 
parantaa pyöräliikenteen infrastruktuurin eri osa-alueita. Pyöräliiken-
teen edistäminen edellyttää lisäksi toimenpiteitä esimerkiksi pyöräily-
kasvatuksen ja muiden ihmisten aktivointiin liittyvien kokonaisuuksien 
osalta. Näitä toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan kaupungin mui-
den ohjelmien yhteydessä.

Pyöräliikenteen kehittämisohjelmasta on laadittu yritysvaikutusten ar-
viointi kaupunginhallituksen päätöksen 30.5.2016 mukaisesti. 
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Ulkomaisista verrokkikaupungeista saatujen kokemusten mukaan pyö-
räliikenteen kehittämisestä saadut kokemukset ovat pääosin myöntei-
siä. Kun pyöräliikenteen osuus Helsingin kulkumuotojakaumassa kas-
vaa, poistaa se osaltaan ruuhkaa muista kulkumuodoista. 

Ohjelman 34 toimenpiteestä suurimmalla osalla ei ole suoria yritysvai-
kutuksia. Kuitenkin ohjelman päätavoitteella, sujuvien ja suorien pyörä-
reittien rakentamisella, on merkittäviä vaikutuksia yrityksiin ja niiden 
toimintaedellytyksiin niin kullakin toimenpiteen kohteena olevalla katuo-
suudella kuin koko kantakaupungin tasollakin.

Kaduilla, joilla pyöräliikenteen suunnitteluperiaatteiden mukaisesti ra-
kennetaan pyörätiet, pyritään pyöräliikenteen järjestelyjen integrointi to-
teuttamaan osana kadun kokonaisvaltaista saneerausta. Näin vähen-
netään ajallisesti peräkkäisten katutöiden tekemistä kohteessa, millä on 
myönteinen vaikutus yritysten toimintaan. 

Katusaneerauksilla on yleensä haitallisia, joskin väliaikaisia, vaikutuk-
sia erityisesti niille yrityksille, joiden toiminta sijoittuu rakentamisen koh-
teena olevalle katuosuudelle. Katusaneerauksista voi seurata myös py-
syviä haittoja. Näitä voidaan ehkäistä huomioimalla liikennejärjestelyitä 
suunniteltaessa kaikki kulkumuodot - erityisesti autosaavutettavuuden, 
pysäköinti- ja asiointipaikkojen ja jakeluliikenteen näkökulmasta.  

Pyöräliikenteen kehittämisohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden yritys-
vaikutuksia arvioidaan jatkossa toimenpiteiden yksityiskohtaisen suun-
nittelun yhteydessä. 

Vuorovaikutus

Pyöräliikenteen kehittämisohjelman laatimisen aikana käydyn vuoro-
vaikutuksen tavoitteena oli parantaa Kaupunkiympäristön toimialan 
henkilökunnan ja ulkoisten sidosryhmien tietoisuutta ja sitoutuneisuutta 
pyöräliikenteen edistämiseen ja kehittämisohjelman toimenpiteisiin. Li-
säksi koko ohjelman laatimisen ajan jatkuneella vuorovaikutuksella py-
rittiin varmistamaan tiedonkulku eri osapuolten välillä.

Projektin sisäisen vuorovaikutuksen toimenpiteitä olivat ohjausryhmän 
ja ydintiimin kokoukset, muut projektin sisäisten sidosryhmien kokouk-
set, KYMPin johdolle suunnattu kysely sekä KYMPin henkilökunnalle 
suunnatut tavoite- ja toimenpidetyöpajat. Kutsuttuja tahoja olivat KYM-
Pin asiantuntijat. Projektin alkuvaiheessa toteutetusta sisäisestä kyse-
lystä saatua informaatiota hyödynnettiin projektin lähtötilanteen kartoit-
tamisessa ja tavoite- ja toimenpidetyöpajoissa syntynyttä materiaalia 
hyödynnettiin kehittämisohjelman alatavoitteiden ja toimenpiteiden 
määrittelyssä. Lisäksi KYMPin asiantuntijoita kuultiin erikseen toimenpi-
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teitä muodostettaessa ja henkilökuntaa tiedotettiin yleisesti organisaa-
tion sisäiseen viestintäkanavaan nostetuilla uutisilla.

Ulkoisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmien edustajia kutsuttiin pro-
jektin tavoite- ja toimenpidetyöpajoihin sekä järjestettiin sidosryhmille 
tiedottava ja osallistava seminaari ja kaikille kaupunkilaisille avoin asu-
kastilaisuus. Kutsuttuja tahoja olivat kaupungin muiden toimialojen ja 
liikelaitosten henkilökunta, liikenneviranomaiset, liikennealan järjestöt, 
muut asiasta kiinnostuneet organisaatiot sekä kaupungin asukkaat. Ul-
koisille sidosryhmille järjestetyn seminaarin tarkoituksena oli jakaa tie-
toa pyöräliikenteen nykytilanteesta ja kehittämisohjelman tavoitteista 
sekä lisätä yhteisymmärrystä eri tahojen välillä. Tilaisuudessa keskus-
teltiin asioista, joita ulkoiset sidosryhmät pitävät ohjelman tavoitteiden 
toteutumisen kannalta erityisen tärkeinä sekä pohdittiin sidosryhmäor-
ganisaatioiden mahdollisuuksia edistää tavoitteiden toteutumista. Bryg-
gassa järjestettyjen asukasiltojen tarkoituksena oli tarjota kaupunkilai-
sille mahdollisuus kertoa heidän odotuksistaan, tarpeistaan ja tavoit-
teistaan pyöräliikenteen edistämiseen ja kaupunkikehitykseen liittyen. 
Sidosryhmäseminaarin ja asukastilaisuuksien tuloksia hyödynnettiin 
ohjelman toimenpiteitä muodostettaessa.

Lisäksi ohjelman laatimistyön alkuvaiheessa järjestettiin tapaaminen 
Helsingin polkupyöräilijöiden (HePo ry) kanssa. Yhdistyksen näkemyk-
siä käytettiin apuna erityisesti ohjelman tärkeimpien asiakokonaisuuk-
sien määrittelyssä.

Ohjelman toteutus ja seuranta

Toimenpideohjelman kaikista 34 toimenpiteestä priorisointi- ja toteut-
tamisohjelman laatiminen ja toteuttaminen kantakaupungin tavoitever-
kolle ja baanaverkolle (toimenpide 5) on kiireellisin ja tärkein. Ohjelma 
tarvitaan, jotta pyöräliikenteelle investointiohjelmassa osoitettu rahoitus 
kohdentuu pyöräliikennettä parhaiten edistäviin kohteisiin ja investoin-
neista saadaan näin paras hyöty. Toteuttamisohjelman laatimisessa 
otetaan lisäksi huomioon mm. verkon rakentuminen käyttäjän kannalta 
riittävän suurissa ja loogisissa kokonaisuuksissa.

Kaikille toimenpiteille on ohjelmassa esitetty toteutusvuosi. Aikataulut-
taminen on tarpeen, koska tutkimusten mukaan usean toimenpiteen 
yhtäaikaisella toteuttamisella on suurempi vaikutus kuin yksittäisillä 
toimenpiteillä erikseen. Pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuden tavoitteen 
mukainen kasvu edellyttää muutoksia prosessissa ja sitä kautta useita 
yhtäaikaisia toimenpiteitä. Toimeenpano edellyttää myös sitä, että kau-
punkiympäristön toimiala ottaa mahdollisuuksien mukaan ohjelman 
huomioon toimintansa ja taloutensa suunnittelussa.
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Pyöräliikenteen edistämistä varten on perustettu koordinointiryhmä, 
jonka tehtäväksi asetetaan tämän pyöräliikenteen kehittämisohjelman 
toimeenpanon seuranta. Lautakunnalle esitetään seurantatiedot vuosit-
tain. Lisäksi tavoitteiden toteutumisen tilannekatsaus julkaistaan pyöräi-
lykatsauksessa.

Pyöräliikenteen kokonaisvaltainen edistäminen edellyttää infrastruktuu-
riin ja pyöräliikenteen palveluihin liittyvien kehittämistoimenpiteiden li-
säksi myös muiden kaupungin palvelukokonaisuuksien vastuulla ole-
vien pyöräliikenteeseen liittyvien asioiden kehittämistä. Tällaisia ovat 
mm. kasvatukseen, markkinointiin, liikuntapalveluihin ja terveydenhoi-
toon liittyvät kokonaisuudet. Helsingin kaupungin muiden palvelukoko-
naisuuksien tulisikin kartoittaa nykytila ja mahdollisuudet pyöräliiken-
teen edistämiseen ja ottaa nämä mahdollisuuksien mukaan huomioon 
toimintansa ja taloutensa suunnittelussa.

Kaupunkiympäristölautakunnan kannanotot

Esittelijä yhtyy kaupunkiympäristölautakunnan kannanottoihin siitä, että 
turvallisen, sujuvan ja kaikki liikkumismuodot huomioon ottavan pyöräi-
lykulttuurin luominen on tärkeää; että rakennettaessa pyöräilijöille suo-
ria, nopeita väyliä puistoympäristöön, on jalankulkijoille vastaavasti syy-
tä varata pääasiassa samaa yhteystarvetta varten muita puistoreittejä, 
jotka merkitään vain jalankulkijoille; että kaupunkipyöräpalvelun kehit-
tämisessä on syytä asettaa tavoitejärjestykseksi riittävän alueellisen 
palvelun laajentaminen ennen ympärivuotisuuteen siirtymistä; ja että on 
syytä selvittää, miten polkupyörän kuljettamista julkisissa kulkuvälineis-
sä on mahdollista helpottaa.

Lisäksi esittelijä toteaa kaupunkiympäristölautakunnan moottoriajoneu-
voliikenteen rauhoittamisen periaatteita ja toimintaohjelman lähtökohtia 
koskevan kannanoton osalta, että kantakaupungin saavutettavuuteen 
ja kaupallisten toimintojen elinvoimaisuuteen liittyvät asiat tulee esittää 
päätettäväksi niiden elinkeinopoliittisen ja kaupungin toimivuuteen liitty-
vän vaikuttavuuden näkökulmasta riittävän korkealla toimielintasolla.

Kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyn jälkeiset toimenpiteet

Pyöräliikenteen kehittämisohjelmasta on laadittu kaupunkiympäristölau-
takunnan käsittelyn jälkeen yritysvaikutusten arviointi. Arviointi valmis-
tui lokakuun alussa.

Pyöräliikenteen kehittämisohjelmaa on täydennetty ja muutettu toimen-
piteen 2. osalta. Muutos on valmisteltu kaupunginkanslian ja kaupun-
kiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalvelun yhteistyönä. 
Toimenpiteen on tarkennettu tarkoittavan pyöräliikenteen toimivuuden 
ja turvallisuuden parantamisen periaatteiden ja toimenpideohjelman 
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laatimista. Aiemmasta muotoilusta saattoi saada käsityksen, että toi-
menpiteen perusteella moottoriajoneuvoliikennettä tullaan rauhoitta-
maan myös pää- ja kokoojakaduilla. Tarkoituksena on laatia periaatteet 
pyöräliikenteen toimivuuden ja turvallisuuden parantamiseksi huomioi-
den moottoriajoneuvoliikenteen sujuvuus katuverkolla.

Esittelijän kannanotot

Esittelijä toteaa, että kevään 2020 aikana muuttunut taloudellinen tilan-
ne vaatii kaikilta osin kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelussa 
uudelleen harkintaa ja resurssien kohdentamista. Hyväksyttäväksi esi-
tettävää pyöräliikenteen kehittämisohjelmaa toteutetaan toimialalla kul-
loinkin käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Ohjelmassa todetun 
mukaisesti Kymp-toimialalla on yksiköitä, jotka eivät ole vielä tiedosta-
neet rooliaan pyöräliikenteen edistämisessä, eivätkä siten vielä ole ryh-
tyneet toteuttamaan ohjelman toimenpiteitä. Siten myös jo olemassa 
olevien resurssien suuntaamisella on mahdollista edesauttaa kehittä-
misohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020–2025
2 Pyoraliikenteen kehittamisohjelma 2020–2025 Yritysvaikutusten arvioin-

ti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.05.2020 § 241

HEL 2020-003674 T 08 00 04

Esitys
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 
Pyöräliikenteen kehittämisohjelman 2020−2025 hyväksymistä ja ohjeel-
lisena noudatettavaksi sekä ohjelman toimenpiteiden toteuttamista 
kunkin vuoden talousarvion mahdollistamassa laajuudessa.

Lautakunta korostaa turvallisen, sujuvan ja kaikki liikkumismuodot 
huomioon ottavan pyöräilykulttuurin luomisen tärkeyttä.

Lautakunta ehdottaa, että kun pyöräilijöille rakennetaan suoria, nopeita 
väyliä puistoympäristöön , niin vastaavasti jalan liikkuville ulkoilijoille 
varataan  pääasiassa samaa yhteystarvetta varten muita puistoreittejä 
ja merkitään ne vain jalankulkijoille.

Ehdotukset moottoriajoneuvoliikenteen rauhoittamisen periaatteiksi ja 
toimintaohjelman lähtökohdiksi tuodaan kaupunkiympäristölautakun-
taan päätettäväksi. Kehittämistyössä on tärkeää analysoida parhaat ja 
tehokkaimmat keinot parantaa kantakaupungin saavutettavuutta ja 
kaupallisten toimintojen elinvoimaisuutta kaikki kulkumuodot huomioi-
den.

Kaupunkipyöräpalvelun kehittämisessä asetetaan tavoitejärjestykseksi 
riittävän alueellisen palvelun laajentaminen ennen ympärivuotisuuteen 
siirtymistä.

Lautakunta esittää, että selvitetään miten polkupyörän kuljettamista jul-
kisissa liikennevälineissä on mahdollista helpottaa. Kestävät liikkumis-
muodot muodostavat parhaimmillaan hyvin sujuvia ja nopeita matka-
ketjuja. Mahdollistamalla joukkoliikenteen ja polkupyöräilyn saumatto-
mamman yhdistämisen niin joukkoliikennematkan alussa kuin lopussa-
kin laajenee joukkoliikenteen käyttösäde ja saavutettavuus merkittäväs-
ti.

Käsittely

05.05.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli liikennesuunnittelija Oskari Kaupinmäki. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Lautakunta korostaa turvallisen, sujuvan ja kaikki liikku-
mismuodot huomioon ottavan pyöräilykulttuurin luomisen tärkeyttä.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Atte Kale-
van vastaehdotuksen.
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Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Lautakunta ehdottaa, että kun pyöräilijöille ra-
kennetaan suoria, nopeita väyliä puistoympäristöön, niin vastaavasti ja-
lan liikkuville ulkoilijoille varataan  pääasiassa samaa yhteystarvetta 
varten muita puistoreittejä ja merkitään ne vain jalankulkijoille.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sirpa As-
ko-Seljavaaran vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Ehdotukset moottoriajoneuvoliikenteen rauhoit-
tamisen periaatteiksi ja toimintaohjelman lähtökohdiksi tuodaan kau-
punkiympäristölautakuntaan päätettäväksi. Kehittämistyössä on tärke-
ää analysoida parhaat ja tehokkaimmat keinot parantaa kantakaupun-
gin saavutettavuutta ja kaupallisten toimintojen elinvoimaisuutta kaikki 
kulkumuodot huomioiden.

Kannattaja: Jape Lovén

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina 
Heinäluoman vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Kaupunkipyöräpalvelun kehittämisessä asetetaan 
tavoitejärjestykseksi riittävän alueellisen palvelun laajentaminen ennen 
ympärivuotisuuteen siirtymistä.

Kannattaja: Jape Lovén

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina 
Heinäluoman vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Amanda Pasanen: Lautakunta esittää, että selvitetään miten polkupyö-
rän kuljettamista julkisissa liikennevälineissä on mahdollista helpottaa. 
Kestävät liikkumismuodot muodostavat parhaimmillaan hyvin sujuvia ja 
nopeita matkaketjuja. Mahdollistamalla joukkoliikenteen ja polkupyöräi-
lyn saumattomamman yhdistämisen niin joukkoliikennematkan alussa 
kuin lopussakin laajenee joukkoliikenteen käyttösäde ja saavutettavuus 
merkittävästi.

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Amanda 
Pasasen vastaehdotuksen.
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28.04.2020 Pöydälle

21.04.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Oskari Kaupinmäki, liikennesuunnittelija, puhelin: 310 22589

oskari.kaupinmaki(a)hel.fi
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§ 691
Valtuutettu Mia Haglundin toivomusponsi alle 25-vuotiaiden mak-
suttoman ehkäisyn laajentamisesta

HEL 2019-011614 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
6.11.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(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 6.11.2019  nuorten aloitteita 1.1.–30.6.2019 väliseltä 
ajalta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomuspon-
nen: "Valtuusto edellyttää selvittämään mahdollisuutta pidentää alle 25- 
vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kestoa ja edellyttää arvioimaan ny-
kyisen käytännön toimivuutta ja parannusmahdollisuuksia (Mia Hag-
lund). 

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.1.2018 § 17  aloitevastauk-
sen, jossa sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämien linjausten mukaan 
laajennettiin maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille siten, että nuorille 
tarjotaan maksutta lyhytvaikutteista ehkäisymenetelmää (ehkäisypillerit 
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tai -rengas) vuodeksi tai pitkävaikutteista ehkäisyä (kupari- tai hormoni-
kierukka tai ehkäisykapseli).

Helsingin kaupunki on tarjonnut jo vuodesta 2007 lähtien ensimmäisen 
pitkävaikutteisen menetelmän (niin kierukan kuin kapselin) maksutta 
kaikenikäisille naisille.

Pitkävaikutteisen ehkäisymenetelmän ehkäisyteho on neljästä kymme-
neen vuoteen riippuen valitusta ehkäisymenetelmästä. 

Kansainvälisten ja suomalaisten tutkimusten perusteella pitkävaikuttei-
set ehkäisymenetelmät ovat tehokkaimpia ehkäisemään suunnittele-
mattomia raskauksia ja myös kustannustehokkaimpia maksuttoman 
ehkäisyn tarjoajalle raskaudenkeskeytyskustannukset huomioon ot-
taen. Tästä syystä Helsinki on panostanut maksuttomaan pitkävaikut-
teiseen ehkäisymuotoon jo vuosia.

Sosiaali- ja terveystoimiala tarjoaa ehkäisypalveluja keskitetyssä eh-
käisyneuvonnassa, terveysasemilla, koulu- ja opiskeluterveydenhuol-
lossa ja äitiysneuvoloissa. Terveydenhuollon henkilöstön mukaan hel-
sinkiläiset nuoret ovat olleet tyytyväisiä maksuttoman ehkäisyn tarjon-
taan toiminnassa ja nuorten tietoisuus ja kiinnostus pitkävaikutteisiin 
ehkäisymenetelmiin on kasvanut. 

Alle 25-vuotiaiden helsinkiläisten raskaudenkeskeytykset ovat vähenty-
neet 12 prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 2018. Viime vuosina koko 
maassa keskeytysten määrä on vähentynyt.

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto. Lautakunnan lausunnossa arvioidaan mm. maksuttoman eh-
käisyn laajentamista siten, että Helsinki tarjoaisi alle 20-vuotiaille koko-
naan ilmaisen ehkäisyn. Ehkäisyvaihtoehtoja olisivat ehkäisypillerit tai -
rengas sekä pitkävaikutteiset menetelmät.  Laajentamisen kustannuk-
set vuodessa olisivat ehkäisypillereiden osalta noin 150 000 euroa ja 
pitkävaikutteisten menetelmien noin 8 000 euroa 15–19-vuotiaiden 
naisten ikäryhmässä.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kondomien käytön ja 
tarjonnan tehostamiseksi yhteistyötä terveysasemien, koulu- ja opiske-
luterveydenhuollon, äitiysneuvolan, keskitetyn ehkäisyneuvonnan sekä 
Helsingin kaupungin muiden toimijoiden, kuten koulujen ja nuorisotalo-
jen kanssa jatketaan ja lisätään. 

Kaupunginhallitus toteaa, että nykyinen käytäntö on vaikuttava ja ke-
hottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa huomioimaan mahdollisuuksien 
mukaan maksuttoman ehkäisyn laajentamisen vuoden 2021 talousar-
vion käyttösuunnitelmassaan.
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuute-
tuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.04.2020 § 61

HEL 2019-011614 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaaliala- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Mia Haglundin toivo-
musponnesta koskien alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn laajen-
tamista seuraavan lausunnon:

”Terveydenhuoltoalain (13326/2010) 13 §:n mukaan kunnan on järjes-
tettävä alueensa asukkaille ehkäisyneuvontaa ja muita seksuaali- ja li-
sääntymisterveyttä edistäviä palveluja.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 17.1.2018 § 252 laajentaa maksu-
tonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille tarjoamalla maksutta lyhytvai-
kutteista menetelmää (ehkäisypillerit tai -rengas) vuodeksi. Mikäli nuori 
haluaa pitkävaikutteisen ehkäisyn (kupari- tai hormonikierukan tai eh-
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käisykapselin) käyttöönsä, hän on siihen oikeutettu maksutta, kunnes 
täyttää 25 vuotta. Lisäksi Helsingin kaupunki on tarjonnut vuodesta 
2007 lähtien ensimmäisen pitkävaikutteisen menetelmän (niin kierukan 
kuin kapselin) maksutta kaikenikäisille naisille.

Pitkävaikutteisen ehkäisymenetelmän ehkäisyteho on neljästä kymme-
neen vuoteen riippuen valitusta ehkäisymenetelmästä. Kansainvälisten 
ja suomalaisten tutkimusten perusteella pitkävaikutteiset ehkäisymene-
telmät ovat tehokkaimpia ehkäisemään suunnittelemattomia raskauksia 
ja myös kustannustehokkaimpia maksuttoman ehkäisyn tarjoajalle ras-
kaudenkeskeytyskustannukset huomioon ottaen. Tästä syystä Helsinki 
on panostanut maksuttomaan pitkävaikutteiseen ehkäisymuotoon jo 
vuosia.

Sosiaali- ja terveystoimiala tarjoaa ehkäisypalveluja keskitetyssä eh-
käisyneuvonnassa, terveysasemilla, koulu- ja opiskeluterveydenhuol-
lossa ja äitiysneuvoloissa. Terveydenhuollon henkilöstön mukaan hel-
sinkiläiset nuoret ovat olleet tyytyväisiä maksuttoman ehkäisyn tarjon-
taan toiminnassa. Nuoret ovat ottaneet aiempaa enemmän yhteyttä 
ehkäisyyn liittyvissä asioissa toimijoihin, ja nuorten tietoisuus ja kiinnos-
tus pitkävaikutteisiin ehkäisymenetelmiin on kasvanut. Toiveita erityi-
sesti alle 20-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn laajentamisesta on saa-
tu nuorilta ja terveydenhuollonhenkilöstöltä. Henkilökunta kokee kuiten-
kin resurssit ehkäisypalveluiden tarjoamiseen riittämättömäksi.

Sosiaaliala- ja terveysministeriön ohjeen mukaan kaikenikäisille on ollut 
valtakunnallisesti saatavilla kolmen kuukauden maksuton ehkäisypille-
reiden aloituspakkaus. Muuten kunnilla on erilaisia käytäntöjä maksut-
toman ehkäisyn tarjonnassa, koska ehkäisypalvelujen tarjoamisesta 
päättäminen kuuluu kunnallisen itsehallinnon vastuulle.

Vantaalla tarjotaan maksuton ehkäisy kaikille alle 20-vuotiaille nuorille 
vastaanottokäynnillä laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti. 20–24-
vuotiaille nuorille tarjotaan maksuton pitkävaikutteinen ehkäisin. Espoo-
laiset alle 25-vuotiaat saavat maksutta ensimmäisen pitkävaikutteisen 
ehkäisimen tai lyhytvaikutteisen ehkäisyn vuodeksi. Espoossa kustan-
netaan kuparikierukka 25 vuotta täyttäneille, mikäli kierukkaa ei ole ai-
emmin ollut käytössä.

Maksutonta ehkäisyä tarjotaan Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa aina 
raskaudenkeskeytyksen jälkeen. Pitkävaikutteinen ehkäisin on maksu-
ton sekä Helsingissä että Vantaalla aina myös päihdehuollon asiakkail-
le. Espoo tarjoaa raskaudenkeskeytyksen jälkitarkastuksen yhteydessä 
alle 25-vuotiaille pitkävaikutteisen ehkäisimen tai lyhytvaikutteisen eh-
käisyn vuodeksi. Lisäksi tarjotaan maksuttomia kondomeja kaikenikäi-
sille. 
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Tilastotietoa raskaudenkeskeytyksistä ja seksitautitartunnoista

Alle 25-vuotiaiden helsinkiläisten raskaudenkeskeytykset ovat vähenty-
neet 12 prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 2018. Vuonna 2018 tehtiin 
helsinkiläisille alle 25-vuotiaille 445 raskaudenkeskeytystä, mikä on 
11,5 keskeytystä tuhatta 15–24-vuotiasta helsinkiläistä naista kohden. 
Vuonna 2017 oli 476 keskeytystä (12,1/1000 15–24-vuotiasta helsinki-
läistä naista) ja vuonna 2016 oli 506 keskeytystä (12,6/1000 15–24-
vuotiasta helsinkiläistä naista). Tätä Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen Sotkanetin julkaisemaa tietoa ei ole vielä saatavilla vuodelta 2019. 
On huomattava, että viime vuosina koko maassa keskeytysten määrä 
on vähentynyt.

Tarkasteltaessa erikseen alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytyksiä 
vuonna 2018 voidaan todeta, että pääkaupunkiseudulla vähiten alle 20-
vuotiaiden raskaudenkeskeytyksiä tehtiin Espoossa (5,7/1000 15–19-
vuotiasta naista), Vantaalla (6,5/1000 15–19-vuotiasta naista) ja eniten 
Helsingissä (7,4/1000 15–19-vuotiasta naista) (THL, Sotkanet).

Helsinkiläisten alle 25-vuotiaiden seksitautitartuntojen (klamydia, kuppa 
ja tippuri) kokonaismäärät yhteensä ovat lisääntyneet viimeisen kahden 
vuoden aikana 14,8 prosenttia. Vuonna 2019 todettiin helsinkiläisillä al-
le 25-vuotiailla 1398 seksitautitartuntaa (klamydia, kuppa ja tippuri), jo-
ka on 19,3/1000 15–24-vuotiasta helsinkiläistä kohden. Vuonna 2018 
todettiin 1273 seksitautitartuntaa, 17,3/1000 15–24-vuotiasta helsinki-
läistä nuorta kohden ja vuonna 2017 kaikkiaan 1218 tartuntaa, 
16,2/1000 15–24-vuotiasta helsinkiläistä kohden. (Helsingin kaupungin 
epidemiologian yksikkö, sukupuolitautien lukumäärät). Tartuntojen 
määrää arvioitaessa on tärkeä suhteuttaa niiden lukumäärä tehtyjen 
laboratoriomääritysten lukumäärään. Matalaa kynnystä testeihin Omao-
lo-palveluakin hyödyntäen on edistettävä.

Valtakunnallisen vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan helsinkiläi-
sistä peruskoululaisista 17,1 prosenttia (N=7 261), lukiolaisista 27,1 
prosenttia (N=5 739) ja ammattikoululaisista 24,8 prosenttia (N=620) 
toivoi halvempia ehkäisymenetelmiä. Maksuttomia kondomeja toivoi 
peruskoululaisista 23,1 prosenttia (N=7 277), lukiolaisista 25,7 prosent-
tia (N=5 746) ja ammattikoululaisista 26,4 prosenttia (N= 618).

Raskaudenehkäisyn ja -keskeytysten kustannukset

Sosiaali- ja terveystoimialan keskitetty ehkäisyneuvonta, terveysase-
mat, neuvolat sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat tilanneet eh-
käisytarvikkeita vuonna 2019 yhteensä 594 056 eurolla (ehkäisypillerei-
tä 167 618 euroa, ehkäisykierukat 343 094 euroa, ehkäisyimplantteja 
76 576 euroa, kondomeja 6 615 euroa ja ehkäisylaastareita 153 euroa). 
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Ikäryhmittäisistä ehkäisymenetelmäkustannuksia ei saada eriteltyä 
kaupungin järjestelmistä.

Vuonna 2018 Helsingissä oli 15–19-vuotiaita naisia 13 809, joista ar-
violta 25 prosenttia oli seksuaalisesti aktiivisia ja käytti ehkäisypillereitä 
pitkäaikaisesti. Maksuttoman pilleriehkäisyn kustannukset ovat henki-
löä kohden noin 50 euroa vuodessa. Tässä ikäryhmässä pilleriehkäisyn 
lääkekustannukset olisivat tällöin 173 000 euroa vuodessa. Mikäli alle 
20-vuotialle tarjottua maksutonta ehkäisyä laajennetaan tarjoamalla ly-
hytvaikutteista ehkäisymenetelmää ikäryhmälle 15–19-vuotiaat, olisivat 
neljän vuoden pilleriehkäisyn lääkekustannukset noin 700 000 euroa. 
Maksuttoman pilleriehkäisyn kustannukset ikäryhmässä 15–24-vuotiaat 
naiset olisivat vastaavasti 405 000 euroa vuodessa. Oletuksena tämän 
ikäryhmän kohdalla on, että 15–24-vuotiaisista naisista 50 prosenttia 
on seksuaalisesti aktiivisia ja heistä tutkimusten perusteella vajaa 50 
prosenttia sitoutuu maksuttomaan pilleriehkäisyyn. Mikäli lyhytvaikut-
teista ehkäisymenetelmää päädytään laajentamaan ikäryhmälle 15–24-
vuotiaille maksutta, olisivat yhdeksän vuoden pilleriehkäisyn lääkekus-
tannukset 3 645 000 euroa.

Pitkävaikutteisen hormonikierukan tai ehkäisykapselin hankintahinta on 
noin 100 euroa/kappale. Mikäli ehkäisintä käyttää viisi vuotta, olisi vuo-
sikustannus 20 euroa. Aiemmin todetusti valitusta menetelmästä riip-
puen käyttöaika voi olla jopa 10 vuotta vähentäen vuosikustannuksia 
10 euroa. Jos ehkäisyä tarvitsevia olisi 50 prosenttia ikäluokasta 15–
24-vuotiaat naiset, olisivat kustannukset vuodessa 405 000 euroa. Vas-
taavasti ikäluokassa 15–19-vuotiaat kustannukset olisivat noin 70 000 
euroa, mikäli 25 prosenttia ikäluokasta käyttäisi tätä ehkäisyä.

Raskauden keskeytyksen hinta on 930 euroa. Tästä on erikoissairaan-
hoidon osuus 565 euroa ja perusterveydenhuollon 365 euroa. Perus-
terveydenhuollon osuuteen kuuluvat vastaanotto- ja laboratoriokustan-
nukset. Vuonna 2019 raskauden keskeytyksiä oli 103 ikäryhmässä 15–
19-vuotiaat, jolloin kustannukseksi tulee noin 96 000 euroa. Neljän 
vuoden kustannukset olisivat noin 400 000 euroa samalla raskauden 
keskeytysten määrällä (neljän vuoden pilleriehkäisyn lääkekustannus-
ten ollessa noin 700 000 euroa 15–19-vuotiaiden ikäryhmässä).

Maksuttoman ehkäisyn laajentamisen asteesta riippuen voi varsinais-
ten lääkekustannusten ohella syntyä myös muita kustannuksia (lisä-
henkilöstön tarve, tilat, kalusto, välinehuolto, koulutus). Pitkävaikuttei-
sen ehkäisyn jatkavuusluvut ovat tutkimusten perusteella selvästi pa-
remmat kuin lyhytvaikutteisten menetelmien. Lisäksi niiden käyttöön liit-
tyy vähemmän seurantakäyntejä vähentäen terveydenhuollon kuormi-
tusta matalampien käyttöönottokustannusten lisäksi. 
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Vuoden 2020 talousarviossa ei ole varattu rahaa maksuttoman ehkäi-
syn laajentamiseen.

Maksuttoman ehkäisyn laajentaminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa, että Helsingin nykykäytäntöä 
tehostetaan seuraavilla tavoilla: Helsinki tarjoaa alle 20-vuotiaille koko-
naan ilmaisen ehkäisyn. Ehkäisyvaihtoehtoja ovat ehkäisypillerit tai -
rengas sekä pitkävaikutteiset menetelmät. Vantaalla tehdyn tutkimuk-
sen mukaan näiden vaihtoehtojen jakauma on ehkäisypillerit tai -
rengas 89 prosenttia ja pitkävaikutteiset menetelmät 11 prosenttia. Eh-
käisypillereiden kustannukset vuodessa ovat tällöin noin 150 000 euroa 
ja pitkävaikutteisten menetelmien noin 8 000 euroa 15–19-vuotiaiden 
naisten ikäryhmässä. Tästä ikäryhmästä on seksuaalisesti aktiivisia 25 
prosenttia.

Alle 25-vuotiaalle nuorelle tarjotaan edelleen aktiivisesti pitkävaikuttei-
sena ehkäisyvaihtoehtona kierukkaa tai ehkäisykapselia, koska pitkä-
vaikutteiset ehkäisymenetelmät eivät vaadi käyttäjältään jatkuvaa muis-
tamista ja ovat siten lyhytvaikutteisia menetelmiä helpompia ja tehok-
kaampia ehkäisymuotoja sekä kustannuksiltaan edullisempia. Kondo-
min käyttöön ohjataan aina ja niiden tarjontaa tehostetaan, koska kon-
domi on tehokkain menetelmä seksitaudeilta suojautumiseen.

Mikäli pitkävaikutteista ehkäisymenetelmää käytetään viisi vuotta, ovat 
kustannukset vuodessa noin 400 000 euroa 15–24-vuotiaiden naisten 
ikäluokassa. 15–19-vuotiaiden naisten osuus kustannuksista on noin 
8 000 euroa. Alle 25-vuotiaista nuorista keskimäärin 50 prosenttia on 
seksuaalisesti aktiivisia.

Kondomien käytön ja tarjonnan tehostamiseksi yhteistyötä terveysa-
semien, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, äitiysneuvolan, keskitetyn 
ehkäisyneuvonnan sekä Helsingin kaupungin muiden toimijoiden, kuten 
koulujen ja nuorisotalojen kanssa jatketaan ja lisätään.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asianmukainen ehkäisymenetelmien käyttö vähentää suunnittelemat-
tomien raskauksien ja seksitautien määrää. Seksitaudeilta suojautumi-
seen kondomi on tehokkain olemassa oleva vaihtoehto. Seksuaali- ja 
lisääntymisterveys on tärkeä osa ihmisen yleistä hyvinvointia ja terveyt-
tä. Ehkäisypalveluihin sisältyy seksuaaliterveyden edistäminen; seksu-
aalineuvonta, seksitautien ehkäisy ja niiden helppo testaaminen, sek-
suaalioikeuksien painottaminen sekä seksuaalisesta häirinnästä kes-
kustelu ja tukipalveluihin ohjaaminen.

Käsittely
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07.04.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Seija Muurinen: Kohdan "Maksuttoman ehkäisyn laajentaminen" 
ensimmäinen virke muutetaan muotoon: "Sosiaali- ja terveyslautakunta 
ehdottaa, että Helsingin nykykäytäntöä harkitaan tehostettavan seu-
raavilla tavoilla: Helsinki tarjoaa alle 20-vuotiaille kokonaan ilmaisen 
ehkäisyn."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Vastaehdotus 2:
Jäsen Seija Muurinen: Lausunnon loppuun ennen terveys- ja hyvin-
vointivaikutusten arviointia lisätään virke: "Sosiaali- ja terveyslautakun-
ta esittää, että päätös talousvaikutteisesta ponsiesityksestä laajentaa 
mahdollisesti maksutonta ehkäisyä tehdään vuoden 2021 budjettineu-
vottelujen yhteydessä samanlaisella menettelyllä kuin talousarvioaloit-
teista päätetään."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Seija Muurinen)

Jaa-äänet: 9
Katju Aro, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Kati Juva, 
Reko Ravela, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 4
Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Aleksi Niskanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 
4.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Seija Muurinen)
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Jaa-äänet: 8
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Kati Juva, Reko Ravela, 
Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Leo Bergman, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Alek-
si Niskanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
5.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mu-
kaisen lausunnon.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2020 154 (178)
Kaupunginhallitus

Asia/27
26.10.2020

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

§ 692
Tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten priorisointimalli

HEL 2020-010588 T 11 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esittelijä totesi, että liite 2 on poistettu pöydällepanon aikana.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Munther, projektipäällikkö, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Liitteet

1 Priorisoinnin kriteeristö ja mittarit
2 Päättymisaikalinjaus 2020-2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjaus-
ten priorisointimallin ja kehottaa noudattamaan sitä tapahtumajärjestä-
jien hakemuksia käsiteltäessä.

Tiivistelmä

Tapahtumat tukevat ja toteuttavat kaupunkistrategian 2017-2021 tavoit-
teita kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta tapahtumien kaupungis-
ta.

Tapahtumien tiekartta ja sen toimenpideosio varmistavat, että kaupun-
kistrategiassa 2017-2021 mainitut tapahtumiin liittyvät tavoitteet saavu-
tetaan parhaalla mahdollisella tavalla niin tapahtumajärjestäjien, niihin 
osallistuvien ihmisten kuin kaupungin organisaationkin kannalta. 
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Tapahtumien tiekartan toimenpideosion toimenpiteet toteuttavat kol-
mea päätavoitetta.

1. Tapahtumat tukevat ja toteuttavat parhaalla mahdollisella tavalla 
kaupunkistrategian tavoitteita kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta 
tapahtumien kaupungista

2. Tapahtumat ovat vastuullisia

3. Tapahtumat ovat toimivia

Myös tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten priorisointimalli pe-
rustuu samoihin päätavoitteisiin. Päättymisaikalinjausten priorisointi-
mallissa asetetaan kriteerit ja mittarit, joiden mukaan tapahtumia ar-
vioidaan omaperäisyyden, monimuotoisuuden, kansainvälisyyden sekä 
vastuullisuuden ja toimivuuden osalta. 

Priorisointi vaikuttaa tapahtuma-alueiden meluaikoja koskevien hake-
musten käsittelyyn. Tässä tarkoitettuja tapahtuma-alueita ovat vuonna 
2021 Töölönlahden puisto ja Kansalaistori, Suvilahti, Olympiastadion, 
Kaisaniemi ja Malmin entinen lentokenttä. Olympiastadionin kohdalla ti-
lannetta tarkistetaan avajaisvuoden jälkeen. 

Priorisointimallin mukaisen priorisoinnin tekee kaupungin tapahtumien 
koordinaatioryhmä, joka vastaa tapahtumien tiekartan toimeenpanosta 
kaupungilla.

Esittelijän perustelut

Voimassa olevan käytännön mukaan meluilmoitukset käsitellään ja me-
luajat myönnetään niiden saapumisjärjestyksessä ja tämä toimintamalli 
ei tue parhaalla mahdollisella tavalla nykyistä kaupunkistrategiaa kan-
sainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta tapahtumien kaupungista, missä 
järjestettävät tapahtumat ovat vastuullisesti järjestettyjä ja toimivia. 
Käytäntö ei myöskään tue parhaalla mahdollisella tavalla Helsingin ta-
pahtumien tiekarttaa ja sen toimenpideosiota (2019). Tapahtumien tie-
kartalla ja sen toimenpideosiolla halutaan varmistaa, että strategiassa 
mainitut tapahtumiin liittyvät tavoitteet saavutetaan niin tapahtumajär-
jestäjien, niihin osallistuvien ihmisten kuin kaupungin organisaation 
kannalta niin hyvin kuin se on mahdollista.

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönseuranta ja -valvontayksikön 
meluaikalinjausten päätösten tueksi ehdotettu priorisointimalli ja siihen 
liittyvä kriteeristö edesauttavat strategian ja tiekartan tavoitteiden saa-
vuttamisessa. 

Voimassa olevien tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten 2020-
2021 valmistelun pohjana on ollut vuosina 2015 ja 2018 tehdyt asukas-
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kyselyt, kysely Euroopan kaupunkien konserttien päättymisaikalinjaus-
ten käytänteistä (2020) ja suomalaisten tapahtumajärjestäjien kommen-
tit valmisteilla olleeseen linjausluonnokseen (2020).

Asukaskyselyjen tuloksena oli se, että tyytyväisyys tapahtumien positii-
visiin vaikutuksiin oli hieman vähentynyt, ja haittavaikutuksiin hieman 
kasvanut ja tämä trendi oli havaittavissa kaikilla tapahtumapaikoilla, joi-
ta kysely koski.

Päättymisaikalinjausten sähköpostikyselyssä ulkomaille tammikuussa 
2020 (Tukholma, Göteborg, Malmö, Kööpenhamina, Oslo, Trondheim, 
Tallinna, Hampuri, Berliini, Lontoo, Rotterdam, Torino) päättymisaika-
linjaukset noudattivat pitkälti samanlaisia linjauksia kuin mitä Helsingillä 
on käytössä. Päättymisaikojen aikahaarukka oli noin klo 22-24 välissä 
ja teltoissa linjaukset olivat myöhempään.

Suomalaisten tapahtumajärjestäjien kommenteissa linjausluonnokseen 
ei tullut selvää kantaa (neljä tapahtumajärjestäjää kommentoi luonnos-
ta). Sen sijaan otettiin kantaa Suomessa vallitsevaan kesäajan valoi-
suuteen ja sen tuomiin haasteisiin kokonaiselämyksen saamiseksi ja 
loppuillan tuntien merkitykseen taloudellisesta näkökulmasta. 

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönseuranta ja -valvontayksikkö 
on määritellyt tapahtumien päättymisaikalinjaukset seuraaville tapah-
tumapaikoille: 
1. Töölönlahden puisto ja Kansalaistori, 2. Suvilahti, 3. Olympiastadion, 
4. Kaisaniemi ja 5. Malmin entinen lentokenttä. Olympiastadionin koh-
dalla tilannetta tarkistetaan avajaisvuoden jälkeen.

Lisäksi kaupunkiympäristön toimialan ympäristönseuranta ja -
valvontayksikkö on linjannut, että tapahtumalla voi olla enintään kaksi 
kello 22.00 jälkeen päättyvää tapahtumapäivää. 

Myös muilla paikoilla voidaan järjestää myöhäisiä tapahtumia, mutta 
niissä ei ole määritelty tapahtumamääriä/paikkaa, vaan meluilmoitukset 
käsitellään erikseen tapauskohtaisesti. Myöhäisiä päättymisaikoja voi-
daan tapauskohtaisesti harkita myös esimerkiksi uudenvuodenaattona, 
vapunaattona, juhannusaattona ja Taiteiden yönä. Linjaukset tulee olla 
ennakkoon tiedossa tapahtumien järjestäjillä, alueiden vuokraajilla ja 
asukkailla. Näillä toimenpiteillä parannetaan ennakoitavuutta ja asia-
kas- ja asukaskokemusta.

Tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten priorisointimalli ja prosessi

Meluaikojen priorisointi tehdään tapahtumien koordinaatioryhmän toi-
mesta luodun kriteeristön ja mittareiden avulla ja ennakkoon määritel-
lyssä aikataulussa. 
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Vuoden 2021 osalta hakuaika on kaksiportainen: 
1. marraskuun 2020 loppuun mennessä, jolloin priorisointipäätös vii-
meistään joulukuussa 2020, ennakkoon suunnitellusta aikataulusta 
poiketen.
2. tammikuun 2021 loppuun mennessä, jolloin priorisointipäätös vii-
meistään helmikuussa 2021. 
Näin varmistetaan, että meluaikojen priorisointi perustuu läpinäkyvyy-
teen ja sen ennakkoon ilmoitettu aikataulu takaa, että tapahtumajärjes-
täjät saavat tiedon tapahtumien päättymisajoista hyvissä ajoin ennen 
tapahtumaa ja näin tapahtumatuotannossa voidaan edetä priorisointi-
päätöksen mukaisesti.

Priorisointi pyritään tekemään ketterästi nopealla aikataululla ja pää-
töksenteolla, jolloin meluviranomaisille jää riittävästi aikaa tehdä varsi-
nainen melupäätös. Tapahtumien koordinaatioryhmä käsittelee määrä-
aikaan mennessä saapuneiden tapahtumailmoitusten pohjalta päätty-
misajat ja priorisointipäätös tehdään viestintäjohtajan päätöksellä. Pää-
töksen mukaiset päättymisajat viedään maanvuokraussopimuksiin ja 
tapahtumien koordinaatioryhmä välittää tiedon priorisoinnista tapahtu-
majärjestäjille ja ympäristönseuranta ja -valvontayksikölle.

Varsinainen melupäätös edellyttää, että tapahtumajärjestäjä toimittaa 
viranomaiselle kaikki tarvittavat tiedot päätöksen tekoa varten. Priori-
sointi meluajoista tehdään tapahtuma-alueilla, joille kaupunkiympäris-
tön toimialan ympäristönseuranta ja -valvontayksikkö on määritellyt ta-
pahtumien päättymisaikalinjaukset. Muissa paikoissa meluviranomai-
nen käyttää omaa harkintavaltaansa myöntäessään mahdollisia piden-
nettyjä meluaikoja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Munther, projektipäällikkö, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Liitteet

1 Priorisoinnin kriteeristö ja mittarit
2 Päättymisaikalinjaus 2020-2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Päätöksessä mainitut Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.10.2020 § 654

HEL 2020-010588 T 11 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.10.2020 Pöydälle

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat projektipäällikkö Päivi Munt-
her ja brändiyksikön päällikkö Sanna Forsström. Asiantuntijat poistuivat 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Munther, projektipäällikkö, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi
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§ 693
Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2021–2024

HEL 2020-008837 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle (ELY-keskus) tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosil-
le 2021–2024 seuraavan lausunnon:

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen rahoitus on valta-
kunnallisen liikenteen korjausvelkaohjelman ja perusväylänpidon lisä-
rahoituksen myötä kasvanut jonkin verran vuonna 2020 verrattuna 
edellisiin vuosiin, mutta on edelleen liian alhaisella tasolla suhteessa 
investointitarpeeseen. ELY-keskuksen tienpidon rahoitustasoa tulee 
nostaa pysyvästi, sillä alueen liikkujat ja tavaramäärät sekä asukas- ja 
työpaikkamäärät kasvavat maankäytön ja talouden kehityksen myötä. 
Helsingin alue on koko maan talouden veturi ja sen toimintaedellytykset 
tulee turvata huolehtimalla maantieverkon, siltojen ja raskaan liikenteen 
tarpeellisista investoinneista. Liikenneverkon palvelutasoa nostaviin 
pieniinkään investointeihin rahoitus ei juuri ole riittänyt viime vuosina.

Helsingin alueen kehittyminen sekä liikenteen ja kuljetusten toiminta-
varmuuden turvaaminen edellyttävät valtion sitoutumista yhteishank-
keisiin ja niiden rahoitukseen. Helsingin kaupunki on investointiohjel-
massaan varautunut omalta osaltaan valtion kanssa yhteishankkeina 
toteutettavien kohteiden kustannuksiin. Välttämättömiä maanteiden pa-
rantamishankkeita maksetaan yhä enemmän kaupunkien rahoituksella. 
Maanteiden tienpidon kustannusjaossa tulee noudattaa maantielakiin 
sekä Suomen Kuntaliiton ja Liikenneviraston hyväksymään ohjeistuk-
seen (nk. sininen kirja) perustuvia yhteisesti sovittuja periaatteita.

Valtion osallistuminen tieverkon kehittämishankkeisiin siten, että se tu-
kee Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelmassa ja -sopimuksessa 
esitettyjä alueellisia asuntotuotantotavoitteita, on erittäin perusteltua. 
Tästä näkökulmasta keskeisiä hankkeita ovat Hämeenlinnanväylän 
Kuninkaantammen eritasoliittymä, Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä 
Lahdenväylällä ja Länsiväylän Koivusaaren eritasoliittymä. Kehä I:n 
kehittämistä tulee jatkaa toteuttamalla Myllypuron eritasoliittymä. Itä-
keskuksen eritasoliittymän jatkosuunnittelun käynnistäminen on tärke-
ää, sillä Itäkeskuksen aluetta kehitetään lähivuosina voimakkaasti. 
Vuosaaren sataman toimintavarmuuden ja saavutettavuuden takaami-
seksi tulee panostaa Kehä III:n toimivuuteen ja poistaa tavaraliikenteel-
le haitallisia pullonkauloja. Helsingin seudun MAL-sopimuksen (2020–
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2031) mukaan valtio osallistuu Vihdintien pikaraitiotien hankekokonai-
suuden kustannuksiin. Tähän kokonaisuuteen sisältyvät myös Turun-
väylän ja Huopalahdentien liittymään suunnitellut muutokset.

Tieverkon tulee olla turvallinen ja mahdollistaa tehokkaat kuljetusketjut 
sekä kestävä yhdyskuntarakenne ja -liikkuminen. Tieverkon turvalli-
suuden ja toimivuuden takaamiseksi siltojen ja painumien korjauksille 
tulee olla oma, muista investoinneista erillinen rahoituksensa. Myös 
maanteiden meluntorjuntahankkeita tulee kiirehtiä jatkuvasti kasvavien 
meluhaittojen vähentämiseksi.

Toiminta ja tavoitteet

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa korostetaan alueellisen liiken-
nejärjestelmätyön merkitystä liikenteen ja maankäytön kehittämisen yh-
teensovittamisessa sekä kestävän liikkumisen edistämisessä. Parhail-
laan valmistellaan ensimmäistä valtakunnallista liikennejärjestelmä-
suunnitelmaa ja sen toimenpideohjelmaa vuosille 2021−2032. Tänä 
vuonna on valmistunut myös Helsingin seudun MAL -sopimuksen mu-
kaan Helsingin kaupunkiseudun kuntien prioriteettina on, että valtakun-
nallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa huomioidaan mm. seu-
raavien maanteiden kehittäminen: Hämeenlinnanväylä, Kehä I ja Lah-
denväylä, josta erillismainintana Malmin uuden maankäytön yhteydet. 
Näihin väyliin liittyvien, tiivistyvän maankäytön yhteyksiä parantavien 
liikennehankkeiden tulee näkyä vahvemmin myös Uudenmaan ELY-
keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa.

Suunnitelmassa mainitaan myös liikenteen ympäristöhaittojen mini-
mointi ja kiristyvät ilmastotavoitteet, mutta esim. meluntorjuntatoimenpi-
teisiin ei ole varauduttu riittävästi suunnittelukauden investoinneissa. 
Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä meluhaitoille altistuvien määrä kas-
vaa, joten asuntoalueiden meluntorjunnalle on suuri tarve. Uusien me-
luesteiden lisäksi vanhojen, usein liian matalien ja huonokuntoisten me-
luesteiden parantamisen tulee sisältyä suunnitelmaan.

Suunnitelmassa tuodaan esille lukuisia liikenneturvallisuutta parantavia 
toimenpiteitä. Niiden suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyö kun-
tien kanssa on tärkeää. Kehäteille asennetut valvontakamerat ovat 
rauhoittaneet selvästi väylien liikennettä. Liikenneturvallisuuden paran-
tamiseksi tulisi myös Helsinkiin suuntautuville säteittäisille maanteille li-
sätä automaattista kameravalvontaa. Myös vaihtuvaa nopeusrajoitus-
järjestelmää tulisi laajentaa Turunväylän lisäksi muillekin Helsingin si-
sääntuloväylille, joilla liikenteen nopeustaso vaihtelee paljon ajokelistä 
ja vuorokaudenajasta riippuen.

Investointikohteet
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Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2021−2024 tiehankkeita on 
Helsingin kaupungin alueella erittäin vähän: vain valtatie 3:n Pirkkolan-
tien sillan peruskorjaus ja Länsiväylän kaiteiden kunnostus.

Seuraavat tärkeät tiehankkeet, jotka liittyvät tiiviisti myös maankäytön 
kehittämiseen, tulisi käynnistää suunnitelmakaudella 2021–2024:

 Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikut-
tavuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista Itäväylän liittymän jäl-
keen paras. Liittymän läheisyydessä on useita merkittäviä maan-
käytön kehittämishankkeita kuten Stadin ammattiopisto ja Metropo-
lia. Eritasoliittymä parantaa valtakunnan vilkkaimman maantien lii-
kenneturvallisuutta merkittävästi. Hankkeen tiesuunnitelma on val-
mis ja rakennussuunnittelua käynnistellään. Helsingin kaupunki on 
investointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan hankkeen 
toteuttamiseen vuosina 2022–2024

 Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä. Helsingin 
kaupunki on investointisuunnitelmassaan varautunut omalta osal-
taan hankkeen toteuttamiseen vuosina 2022–2024.

 Hämeenlinnanväylä välillä Kannelmäki Kaivoksela, lisäkaistat, linja-
autoliikenteen parantaminen ja meluesteet (sisältää Kuninkaan-
tammen eritasoliittymän). Ruuhkautuvalla väylällä bussiliikenteen 
sujuvuudesta ja luotettavuudesta huolehtiminen on tärkeää. Helsin-
gin kaupunki on investointisuunnitelmassaan varautunut omalta 
osaltaan hankkeiden toteuttamiseen vuosina 2022–2024

 Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä. Helsingin kau-
punki on investointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan 
hankkeen toteuttamiseen vuosina 2024–2026. Hankkeen rakennus-
suunnitteluun tulee varautua sitä ennen

 Koivusaaren eritasoliittymä Länsiväylällä. Helsingin kaupunki on in-
vestointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan hankkeen to-
teuttamiseen vuosina 2023–2024.

 Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-
hankkeita tulee kiirehtiä meluhaittojen vähentämiseksi. Helsingin 
alueen maanteiden kiireellisimmät meluntorjuntakohteet ovat Torp-
parinmäen melueste Tuusulanväylällä ja Hämeenlinnanväylän me-
luesteet Kaarelan kohdalla (osana tienparannushanketta). Helsingin 
kiireellisimmät meluntorjuntahankkeet on esitetty HSL:n Kuha -
ohjelmassa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindèn, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2020 162 (178)
Kaupunginhallitus

Asia/28
26.10.2020

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

Liitteet

1 Lausuntopyyntö
2 Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2021–

2024
3 Vuoden 2020 hankkeet
4 Suunnitelmakauden 2021–2024 hanketarpeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-keskus (Lii-
kenne ja infrastruktuuri)

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 
vuosille 2021–2024 on mahdollista antaa lausunto 31.10.2020 men-
nessä. Lausunnot on tällöin mahdollista ottaa huomioon laadittaessa 
seuraavia suunnitelmia.

Suunnitelman sisällöstä

Uudenmaan ELY-keskus vastaa tienpidosta Uudenmaan, Kanta-
Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Näiden kolmen maakunnan 
alueella asuu noin kaksi miljoonaa ihmistä. Alueen tieverkon pituus on 
noin 12 % koko maan tiestöstä, mutta siellä syntyy kolmannes koko 
maan liikennesuoritteista. Myös raskaan liikenteen osuus on alueella 
poikkeuksellisen suuri, noin neljäsosa koko maan kuljetussuoritteesta. 
Toimialueella sijaitsevat Suomen vilkasliikenteiset tiet. Alueella on val-
taosa Suomen elinkeinoelämän toimijoista ja paljon valtakunnallista lo-
gistiikkaa. Helsinki-Vantaa on maan tärkein kansainvälinen lentoasema 
ja tärkeä logistinen solmukohta myös rahtiliikenteelle. Helsingin satama 
on yksi suomen suurimmista ja sen kautta kuljetettu tavara vastaa ar-
voltaan kolmannesta maan ulkomaan kaupasta. 

Uudenmaan ELY-keskuksen perustienpidon rahoitus vuodelle 2020 on 
noin 144 miljoonaa euroa huomioiden alkuperäiseen rahoituskehyk-
seen keväällä tulleet lisäykset. Perustienpidon rahoituksella hoidetaan 
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maantieverkon tienpito lukuun ottamatta isoja kehittämisinvestointeja, 
joista vastaa Väylävirasto. Pääosa perustienpidon rahoituksesta käyte-
tään tiestön kunnossapitoon eli hoitoon ja korjauksiin. 

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2021–2024 kuvataan Uuden-
maan ELY-keskuksen vastuualueen tienpidon talouden ja toiminnan 
reunaehdot sekä painopisteet ja siinä on esitetty toimenpiteet, jotka tie-
dossa oleva tienpidon rahoitus mahdollistaa. Suunnitelmassa ei esitetä 
isompia useiden miljoonien eurojen kehittämishankkeita, joiden toteu-
tus vaatii käytännössä eduskunnan myöntämää erillisrahoitusta.

Uudenmaan ELY-keskuksen perustienpidon rahoitustasosta vuosina 
2021–2024 ei suunnitelmassa ole mainintaa. 

Liikenneturvallisuuden parantaminen on myös yksi suunnitelman kes-
keisistä tavoitteista. Tavoitteet on asetettu hallitusohjelmassa ja valtio-
neuvoston periaatepäätöksessä. Liikenneturvallisuuden parantamisen 
painopiste on toimenpiteissä, joilla kustannustehokkaasti voidaan pa-
rantaa liikenneturvallisuutta ja saavutettavuutta sekä edistää kestäviä 
liikkumismuotoja. Vakavia autoliikenteen onnettomuuksia pyritään vä-
hentämään esimerkiksi lisäämällä riskialttiille tiejaksoille automaattista 
nopeusvalvontaa ja vaihtuvia nopeusrajoituksia sekä tiedotusopasteita.

Lopuksi

Pääkaupunkiseudun suurten liikennemäärien johdosta tiestö kuluu 
keskimääräistä nopeammin. Riittävän rahoituksen saaminen perustien-
pitoon on välttämätöntä, jotta liikenneverkon toimivuus ja turvallisuus 
voidaan taata. Perustienpitoon osoitetun rahoituksen vuosittaista tasoa 
olisi pysyvästi saatava nostettua nykyistä suuremmaksi, jotta korjaus-
velan kasvu saadaan taittumaan. 

Pääkaupunkiseudun merkitys koko maan kehityksen ja elinkeinoelä-
män kannalta on keskeinen, joten rahoitusta olisi osoitettava selvästi 
nykyistä enemmän myös seudun investointihankkeisiin. Nykyisellään 
valtion rahoitus Uudenmaan ELY-keskukselle on hyvin vähäistä ja pai-
nottuu pieniin yksittäisiin parannushankkeisiin. Seudun liikenneverkkoa 
on pystyttävä kehittämään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. 

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Esitys on 
lautakunnan lausunnon mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindèn, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
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timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö
2 Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2021–

2024
3 Vuoden 2020 hankkeet
4 Suunnitelmakauden 2021–2024 hanketarpeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-keskus (Lii-
kenne ja infrastruktuuri)

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.10.2020 § 660

HEL 2020-008837 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.10.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindèn, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 22.09.2020 § 552

HEL 2020-008837 T 08 00 00

Lausunto
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon rahoitus on valtakunnallisen lii-
kenteen korjausvelkaohjelman ja perusväylänpidon lisärahoituksen 
myötä kasvanut jonkin verran vuonna 2020 verrattuna edellisiin vuosiin, 
mutta on edelleen liian alhaisella tasolla suhteessa investointitarpee-
seen. ELY-keskuksen tienpidon rahoitustasoa tulisikin nostaa pysyväs-
ti, sillä alueen liikkujat ja tavaramäärät sekä asukas- ja työpaikkamää-
rät kasvavat maankäytön ja talouden kehityksen myötä. Helsingin alue 
on koko maan talouden veturi ja sen toimintaedellytykset tulee turvata 
huolehtimalla maantieverkon, siltojen ja raskaan liikenteen tarpeellisista 
investoinneista. Liikenneverkon palvelutasoa nostaviin pieniinkään in-
vestointeihin rahoitus ei juuri ole riittänyt viime vuosina.

Helsingin alueen kehittyminen sekä liikenteen ja kuljetusten toiminta-
varmuuden turvaaminen edellyttävät valtion sitoutumista yhteishank-
keisiin ja niiden rahoitukseen. Helsingin kaupunki on investointiohjel-
massaan varautunut omalta osaltaan valtion kanssa yhteishankkeina 
toteutettavien kohteiden kustannuksiin. Välttämättömiä maanteiden pa-
rantamishankkeita maksetaan yhä enemmän kaupunkien rahoituksella. 
Maanteiden tienpidon kustannusjaossa tulisi noudattaa maantielakiin 
sekä Suomen Kuntaliiton ja Liikenneviraston hyväksymään ohjeistuk-
seen (nk. sininen kirja) perustuvia yhteisesti sovittuja periaatteita.

Valtion osallistuminen tieverkon kehittämishankkeisiin siten, että se tu-
kee Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelmassa ja -sopimuksessa 
esitettyjä alueellisia asuntotuotantotavoitteita, on erittäin perusteltua. 
Tästä näkökulmasta keskeisiä hankkeita ovat Hämeenlinnanväylän 
Kuninkaantammen eritasoliittymä, Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä 
Lahdenväylällä ja Länsiväylän Koivusaaren eritasoliittymä. Kehä I:n 
kehittämistä tulisi jatkaa toteuttamalla Myllypuron eritasoliittymä. Itä-
keskuksen eritasoliittymän jatkosuunnittelun käynnistäminen on tärke-
ää, sillä Itäkeskuksen aluetta kehitetään lähivuosina voimakkaasti. 
Vuosaaren sataman toimintavarmuuden ja saavutettavuuden takaami-
seksi tulisi panostaa Kehä III:n toimivuuteen ja poistaa tavaraliikenteel-
le haitallisia pullonkauloja. Helsingin seudun MAL-sopimuksen (2020-
2031) neuvottelutuloksessa (2.6.2020) esitetään, että valtio osallistuu 
Vihdintien pikaraitiotien hankekokonaisuuden kustannuksiin. Tähän ko-
konaisuuteen sisältyvät myös Turunväylän ja Huopalahdentien liitty-
mään suunnitellut muutokset.

Tieverkon tulee olla turvallinen ja mahdollistaa tehokkaat kuljetusketjut 
sekä kestävä yhdyskuntarakenne ja -liikkuminen. Tieverkon turvalli-
suuden ja toimivuuden takaamiseksi siltojen ja painumien korjauksille 
tulisi olla oma, muista investoinneista erillinen rahoituksensa. Myös 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2020 166 (178)
Kaupunginhallitus

Asia/28
26.10.2020

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

maanteiden meluntorjuntahankkeita tulee kiirehtiä jatkuvasti kasvavien 
meluhaittojen vähentämiseksi.

Toiminta ja tavoitteet

ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa korostetaan 
alueellisen liikennejärjestelmätyön merkitystä liikenteen ja maankäytön 
kehittämisen yhteensovittamisessa sekä kestävän liikkumisen edistä-
misessä. Parhaillaan valmistellaan ensimmäistä valtakunnallista liiken-
nejärjestelmäsuunnitelmaa ja sen toimenpideohjelmaa vuosille 
2021−2032. Tänä vuonna on valmistunut myös Helsingin seudun MAL 
-sopimuksen neuvottelutulos, jossa mainitaan, että Helsingin kaupunki-
seudun kuntien prioriteettina on, että valtakunnallisessa liikennejärjes-
telmäsuunnitelmassa huomioidaan mm. seuraavien maanteiden kehit-
täminen: Hämeenlinnanväylä, Kehä I ja Lahdenväylä, josta erillismai-
nintana Malmin uuden maankäytön yhteydet. Näihin väyliin liittyvien, 
tiivistyvän maankäytön yhteyksiä parantavien liikennehankkeiden pitäisi 
näkyä vahvemmin myös Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja lii-
kenteen suunnitelmassa.

Suunnitelmassa mainitaan myös liikenteen ympäristöhaittojen mini-
mointi ja kiristyvät ilmastotavoitteet, mutta esim. meluntorjuntatoimenpi-
teisiin ei ole varauduttu riittävästi suunnittelukauden investoinneissa. 
Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä meluhaitoille altistuvien määrä kas-
vaa, joten asuntoalueiden meluntorjunnalle on suuri tarve. Uusien me-
luesteiden lisäksi vanhojen, usein liian matalien ja huonokuntoisten me-
luesteiden parantamisen pitäisi myös sisältyä suunnitelmaan.

Suunnitelmassa tuodaan esille lukuisia liikenneturvallisuutta parantavia 
toimenpiteitä. Niiden suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyö kun-
tien kanssa on tärkeää. Kehäteille asennetut valvontakamerat ovat 
rauhoittaneet selvästi väylien liikennettä. Liikenneturvallisuuden paran-
tamiseksi tulisi myös Helsinkiin suuntautuville säteittäisille maanteille li-
sätä automaattista kameravalvontaa. Myös vaihtuvaa nopeusrajoitus-
järjestelmää tulisi laajentaa Turunväylän lisäksi muillekin Helsingin si-
sääntuloväylille, joilla liikenteen nopeustaso vaihtelee paljon ajokelistä 
ja vuorokaudenajasta riippuen.

Investointikohteet

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2021−2024 tiehankkeita on 
Helsingin kaupungin alueella erittäin vähän: vain valtatie 3:n Pirkkolan-
tien sillan peruskorjaus ja Länsiväylän kaiteiden kunnostus. 

Seuraavat tärkeät tiehankkeet, jotka liittyvät tiiviisti myös maankäytön 
kehittämiseen, tulisi käynnistää suunnitelmakaudella 2021–2024:
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 Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikut-
tavuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista Itäväylän liittymän jäl-
keen paras. Liittymän läheisyydessä on useita merkittäviä maan-
käytön kehittämishankkeita kuten Stadin ammattiopisto ja Metropo-
lia. Eritasoliittymä parantaa valtakunnan vilkkaimman maantien lii-
kenneturvallisuutta merkittävästi. Hankkeen tiesuunnitelma on val-
mis ja rakennussuunnittelua käynnistellään. Helsingin kaupunki on 
investointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan hankkeen 
toteuttamiseen vuosina 2022–2024

 Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä. Helsingin 
kaupunki on investointisuunnitelmassaan varautunut omalta osal-
taan hankkeen toteuttamiseen vuosina 2022–2024.

 Hämeenlinnanväylä välillä Kannelmäki Kaivoksela, lisäkaistat, linja-
autoliikenteen parantaminen ja meluesteet (sisältää Kuninkaan-
tammen eritasoliittymän). Ruuhkautuvalla väylällä bussiliikenteen 
sujuvuudesta ja luotettavuudesta huolehtiminen on tärkeää. Helsin-
gin kaupunki on investointisuunnitelmassaan varautunut omalta 
osaltaan hankkeiden toteuttamiseen vuosina 2022–2024

 Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä. Helsingin kau-
punki on investointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan 
hankkeen toteuttamiseen vuosina 2024–2026. Hankkeen rakennus-
suunnitteluun tulee varautua sitä ennen

 Koivusaaren eritasoliittymä Länsiväylällä. Helsingin kaupunki on in-
vestointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan hankkeen to-
teuttamiseen vuosina 2023–2024.

 Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-
hankkeita tulee kiirehtiä meluhaittojen vähentämiseksi. Helsingin 
alueen maanteiden kiireellisimmät meluntorjuntakohteet ovat Torp-
parinmäen melueste Tuusulanväylällä ja Hämeenlinnanväylän me-
luesteet Kaarelan kohdalla (osana tienparannushanketta). Helsingin 
kiireellisimmät meluntorjuntahankkeet on esitetty HSL:n Kuha -
ohjelmassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Heikki Hälvä, yksikön päällikkö: 310 37142

heikki.halva(a)hel.fi
Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37269

tuula.pipinen(a)hel.fi
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§ 694
Kaupunginvaltuuston 21.10.2020 tekemien päätösten täytäntöönpa-
no

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 21.10.2020 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

267 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

268 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

269 §, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston-
jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja sen ympäristö- ja lupajaos-
tolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle. 

270 §, Hallintosäännön muuttaminen, työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta an-
netun lain mukaisten tehtävien hoitaminen ja virkasuhteeseen ottaminen ilman jul-
kista hakumenettelyä

Ei toimenpidettä.

271 §, Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhetenin perusparannuksen hankesuunni-
telma

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle sekä kaupunkiympäristö-
lautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

272 §, Nuorten aloitteet 1.1.−30.6.2020

Ei toimenpidettä.

273 §, Kunnan asukkaan aloitteet 1.1. - 30.6.2020

Ei toimenpidettä.

274 §, Valtuutettu Otto Meren aloite Kauppatorin lokkiongelman helpottamiseksi

Ei toimenpidettä.
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275 §, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite säännöistä sähköpotkulautojen pysäköin-
nille ja pysäköinninvalvonnalle

Ei toimenpidettä.

276 §, Valtuutettu Laura Rissasen aloite yhden vyöhykkeen kertalippujen käyttöö-
notosta joukkoliikenteessä

Ei toimenpidettä.

277 §, Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite Fredrikintorin kunnostamisesta

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

278 §, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Malmin lentokentän säilyttämisestä lento-
käytössä asemakaavan vahvistumiseen saakka

Esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 4.11.2020.

279 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite petoeläinten pesimisen tukemisesta

Esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 4.11.2020.

280 §, Valtuutettu Seija Muurisen aloite kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteis-
töjen myyntipolitiikasta

Esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 4.11.2020.

281 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden edistämi-
sestä korttelipihapilotilla

Esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 4.11.2020.

282 §, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite viherkertoimen käytön edistämisestä kaa-
vaprosessissa

Esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 4.11.2020.

283 §, Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite HKL:n pääkonttori Itäkeskuksen Jo-
kerikorttelin yhteyteen

Esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 4.11.2020.

284 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite mielenterveyden ensiapukoulutuksesta 
oppilaille ja opettajille

Esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 4.11.2020.

285 §, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Huslabin näytteenottopisteen perustami-
sesta Jakomäen terveysasemalle
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Esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 4.11.2020.

286 §, Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite Kontulan asukkaiden kokoontumistilo-
jenparantamisen selvittämisestä

Esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 4.11.2020.

287 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 21 - 30 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 695
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 43

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 19.10.2020
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 20.10.2020
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2020
- ympäristö- ja lupajaosto 22.10.2020
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 20.10.2020
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 20.10.2020
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 22.10.2020
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos 21.10.2020
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta 21.10.2020

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 666, 667, 668, 669, 670, 671, 686, 687, 688, 689, 690, 
691, 692, 693, 694 ja 695 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 672 §.

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 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 
684 ja 685 §:t.
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Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

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
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Kunnallisvalitus 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.

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.
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Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
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

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sanna Vesikansa Marcus Rantala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 03.11.2020.


