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Kokousaika 16.11.2020 16:00 - 17:36

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali / 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
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
Rydman, Wille (etänä)
Sazonov, Daniel
Vesikansa, Sanna (etänä) apulaispormestari
Vuorjoki, Anna (etänä)
Diarra, Fatim (etänä) varajäsen
Kiesiläinen, Mikko (etänä) varajäsen

Muut

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

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

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

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

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

lajohtaja
Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
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Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
Turtola, Ilona viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Nyfors, Maria (etänä) kaupunginsihteeri

asiantuntija
saapui 16:05, poistui 16:13, läsnä: 
osa 778 §:ää

Pudas, Kari (etänä) tekninen johtaja
asiantuntija
saapui 17:27, poistui 17:32, läsnä: 
osa 807 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
775 - 810 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
775 §, 793 - 794 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
776 - 792 §, 795 - 810 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
775 - 810 §
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§ Asia

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

776 Asia/2 V 25.11.2020 Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden asemakaava ja 
asemakaavan muuttaminen (nro 12580)

777 Asia/3 V 25.11.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalo-
tontille (Käpylä, tontti 25821/4)

778 Asia/4 V 9.12.2020, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite Pirkkolan liikunta-
puiston pysäköintipaikoista

779 Asia/5 V 25.11.2020, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite eriarvoi-
suuden ja ilmastonmuutoksen torjunnan ottamisesta keskiöön koro-
nakriisin jälkihoidossa

780 Asia/6 V 25.11.2020, Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite 
sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelman laatimiseksi koronan jälkei-
seen aikaan

781 Asia/7 F 25.11.2020, Den av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp väckta 
gruppmotionen om en renare och trivsammare stadsmiljö

781 Asia/7 V 25.11.2020, Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmä-
aloite puhtaammasta ja viihtyisämmästä kaupunkiympäristöstä

782 Asia/8 V 25.11.2020 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vapaaehtoistyön edis-
tämiseksi Helsingissä

783 Asia/9 V 25.11.2020, Valtuutettu Otto Meren aloite haitallisten vieraslajien 
pyynnin tehostamiseksi

784 Asia/10 V 25.11.2020, Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien aiheut-
tamien haittojen vähentämiseksi

785 Asia/11 V 25.11.2020, Valtuutettu Mia Haglundin aloite Vaasankadun muutta-
misesta pihakaduksi

786 Asia/12 V 25.11.2020, Valtuutettu Emma Karin aloite matalan kynnyksen pari-
suhdetuen tuomisesta perhekeskuksiin

787 Asia/13 F 25.11.2020, Den av ledamoten Marcus Rantala väckta motionen om 
ett åtgärdsprogram för att trygga servicen på svenska för barn med 
särskilda behov

787 Asia/13 V 25.11.2020, Valtuutettu Marcus Rantalan aloite toimenpideohjel-
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masta ruotsinkielisten erityislasten palvelujen turvaamiseksi

788 Asia/14 V 25.11.2020, Valtuutettu Mia Haglundin aloite rasismikokemusten 
tutkimisesta sosiaali- ja terveyspalveluissa

789 Asia/15 V 25.11.2020, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite lastenvalvojan toi-
minnan ja palvelun kehittämisestä

790 Asia/16 V 25.11.2020, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite puuston ja kasvil-
lisuuden merkityksen selvittämisestä melu-, pöly- ja näkösuojana en-
nen harvennustöitä

791 Asia/17 V 9.12.2020, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite uusista uimalaitu-
reista

792 Asia/18 V 25.11.2020, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite tekonurmikenttien 
varaamisesta myös muille kuin urheiluseuroille

793 Asia/19 V 25.11.2020, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja ta-
loussuunnitelma vuosille 2021 - 2023

794 Asia/20 Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille 
vuonna 2020

795 Asia/21 A-Tulkkaus Oy:n osakkeesta luopuminen ja Seure Henkilöstöpalvelut 
Oy:n osakkeen luovutukseen liittyvän lunastusoikeuden käyttämättä 
jättäminen

796 Asia/22 Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 1.1.2021 lukien

797 Asia/23 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 26.5.2020 § 62 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

798 Asia/24 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 22.5.2020 § 53 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

799 Asia/25 Omprövning av näringslivsdirektörens beslut 26.5.2020 § 61 om verk-
samhetsstöd för ensamföretagare

799 Asia/25 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 26.5.2020 § 61 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

800 Asia/26 Oikaisuvaatimus vs. elinkeinojohtajan päätöksestä 16.7.2020 § 144 
koskien yksinyrittäjien toimintatukea

801 Asia/27 Oikaisuvaatimus maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön pää-
töksestä 18.5.2020 § 19 koskien yksinyrittäjien toimintatukea

802 Asia/28 Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 20.10.2020 § 215 kos-
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kien yksinyrittäjien toimintatukea

803 Asia/29 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle varhaiskasvatuslain muutta-
misesta

804 Asia/30 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle kulttuurialan eettisen toimie-
limen perustamisesta

805 Asia/31 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle lasten kanssa työskentelevien 
rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

806 Asia/32 Lausunto UMO-säätiön sääntömuutoksesta

807 Asia/33 Teknisten palvelujen palvelustrategia ja Staran kehittäminen

808 Asia/34 Valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponsi lähipäiväkotiperiaatteen valmis-
telun mahdollisuuksien selvittämisestä

809 Asia/35 Kaupunginvaltuuston 11.11.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

810 Asia/36 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 775
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Ozan 
Yanarin ja Daniel Sazonovin sekä varatarkastajiksi Tomi Sevanderin ja 
Pia Pakarisen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 776
V 25.11.2020 Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden asemakaava 
ja asemakaavan muuttaminen (nro 12580)

HEL 2016-013020 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunu-
vuorenranta) osaa kortteleita 49280 ja 49331 sekä katualueita koske-
van asemakaavan sekä  49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuoren-
ranta) korttelia 49281, osaa kortteleita 49280 ja 49331 sekä katualueita 
koskevan asemakaavan muutoksen (muodostuvat uudet korttelit 49281 
ja 49331) 5.11.2019 päivätyn ja 22.9.2020 muutetun piirustuksen nro 
12580 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12580 kartta, päivätty 
5.11.2019, muutettu 22.9.2020

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12580 selostus, päivätty 
5.11.2019, muutettu 22.9.2020, päivitetty Kylk:n 22.9.2020 päätöksen 
mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir. nro 7002) / 22.9.2020
4 Vuorovaikutusraportti 24.11.2015, täydennetty 22.9.2020
5 Osa päätöshistoriaa

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
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Liite 4
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Kruunuvuorenrannan 
keskeisiä julkisten ja kaupallisten palveluiden kortteleita, jotka sijaitse-
vat Haakoninlahdenkadun ja Haakoninlahdenpuiston varrella hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien välittömässä läheisyydessä. 

Kaavaratkaisu mahdollistaa monipuolisten kaupallisten- ja julkisten pal-
veluiden rakentamisen sekä sellaisen viihtyisän ja vaihtelevan asui-
nympäristön muodostumisen, jossa on hyvät edellytykset laadukkaalle 
kaupunkielämälle. 

Alueen kokonaiskerrosala on 40 740 k-m², josta uutta asuntokerrosalaa 
on 18 390 k-m², liiketilaa 6 850 k-m² sekä julkisia palveluita 15 500 k-
m². Asukasmäärän lisäys on noin 450 asukasta. Asuin-, liike- ja toimis-
torakennusten korttelialueen (AL) korttelitehokkuus e=2,4. 

Keskustakortteli (asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue) on 
toiminnallisesti monipuolinen kokonaisuus, joka tuo lisää aktiivista kau-
punkitilaa ja palveluita Kruunuvuorenrantaan. Kortteli on niin sanottu 
hybridikortteli, jossa on liiketilan lisäksi asumista. Pääosa Kruunuvuo-
renrannan julkisista palveluista sijaitsee kaupallisen keskuksen etelä-
puolella: Keskitetysti sijoitetut palvelut mahdollistavat toimivan ja hou-
kuttelevan kaupunginosakeskuksen syntymisen. 

Korttelin läpi kulkevat kävelykadut jakavat korttelin kolmeen osaan. 
Korttelilla on yhtenäiset kellarikerrokset, jolloin kortteliosien liiketiloja ja 
pysäköintitiloja on mahdollista yhdistää laajemmiksi kokonaisuuksiksi. 
Kauempaa katsottuna keskusaukion ympärille sijoitetut, vaaleat pisteta-
lot toimivat keskuksen maamerkkeinä ja muodostavat keskukselle tun-
nistettavan silhuetin yhdessä ulkokehän viistokattoisten lamellien kans-
sa. Ulkokehän lamellitalot ovat julkisivuiltaan tummemmat ja ne liittävät 
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keskuksen ympäröivien asuntokortteleiden mittakaavaan. Liike- ja yh-
teistilojen julkisivujen tulee olla pääosin lasia ja umpiosien umbravärjät-
tyä betonia ja niihin tulee rakentaa sisäänkäynti suoraan kadulta.

Korttelista on järjestetty kilpailu, jolla haettiin kokonaisuudelle konsepti, 
toteuttaja sekä mahdollisia toimijoita. Kilpailun voitti YIT Rakennus 
Oy:n vetämä konsortio, jonka kanssa kaupunki on aloittanut neuvottelut 
tontin varaamisesta. Asemakaavaehdotus on laadittu kumppanuuskaa-
voituksena kilpailun jälkeen jatkokehitetyn suunnitelman pohjalta. 

Eteläosan julkisten lähipalveluiden korttelialueelle (YL) rakennetaan 
suomen- ja ruotsinkielinen peruskoulu, päiväkoti, leikkipuiston sisätilat 
ja liikuntahalli, joka toimii myös koulun liikuntatilana. Päiväkotia palve-
leva leikkipuisto sijoittuu viereiselle kaava-alueelle Haakoninlahden-
puistoon päiväkodin viereen. 

Korttelista on laadittu vuonna 2015 yhteistyössä silloisten virastojen eli 
tilakeskuksen, opetus- ja varhaiskasvatusviraston sekä liikuntaviraston 
kanssa viitesuunnitelma, jossa on tutkittu mitoitusta sekä kaupunkiku-
vallisia ja toiminnallisia tavoitteita. Mitoitusta on tarkistettu vuoden 2019 
aikana kaupungin uuden organisaation mukaisten toimialojen eri palve-
luiden yhteisissä kokouksissa. Korttelista järjestetään arkkitehtuurikil-
pailu vuoden 2020 aikana.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
7002), joka on esityslistan liitteenä. Liikennesuunnitelma, joka koskee 
Pitkäluodonkatua, Varisluodonkatua ja osaa Stansvikin rantakatua, si-
sältää kortteleiden vaatimat järjestelyt jalankulun, pyörä-, auto- ja huol-
toliikenteen järjestämiseksi.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla osaltaan vuonna 2016 hyväksytyn asumisen ja 
maankäytön toteutusohjelman eli AM-ohjelman mukaista asuntoraken-
tamista ja palveluita hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Kaava-
alueella on osittain, sen keski- ja länsiosassa, voimassa oikeusvaikut-
teinen Kruunuvuorenrannan osayleiskaava vuodelta 2008. Tässä kaa-
vassa alueen korttelialueet on osoitettu keskustatoimintojen, kerrosta-
lovaltaisen alueen ja julkisten palvelujen ja hallinnon alueiksi. Osayleis-
kaavassa osoitetut puisto- ja uimaranta-alueet tulevat sijaitsemaan nyt 
päätettävänä olevan asemakaava-alueen vieressä ja eteläpuolella, mi-
tä voidaan pitää osayleiskaavan täsmentymisenä asemakaavoitukses-
sa. Osittain kaava-alueella on voimassa Helsingin yleiskaava 2016, 
jossa alue on lähes kokonaan lähikeskusta-aluetta C3 ja pieneltä osin 
asuntovaltaista aluetta A3. Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 
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11380 alue on esikaupunkialueiden pintakallioaluetta. Kaavaratkaisu 
on näiden yleiskaavojen mukainen. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 1.12.2015 päivätyn Stansvi-
kinnummen asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen laadit-
tavan kaavaehdotuksen pohjaksi.

Asemakaava ja asemakaavan muutos jaettiin luonnosvaiheen jälkeen 
kahteen osaan: Stansvikinkallion asemakaavaehdotukseen (12410), 
jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.3.2018, ja Kruunuvuorenrannan 
keskuskorttelien asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen, 
josta nyt on kyse. Helsingin hallinto-oikeus kumosi Stansvikinkallion 
asemakaavamuutoksen 13.6.2019. Kaupungin valitettua hallinto-
oikeuden päätöksestä korkein hallinto-oikeus kumosi päätöksen 
30.10.2020 ja hylkäsi samalla kaavasta tehdyt valitukset, joten kau-
punginvaltuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi.  

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Osa kaava-alueesta on ollut öljysatama-aluetta, jonka ympäristöä on 
runsaasti muokattu. Öljysataman toiminta Kruunuvuorenrannassa on 
loppunut, kaikki siihen liittyvät rakennukset ja rakenteet purettu ja maa-
perä puhdistettu. Mahdollinen pilaantuneisuus tulee vielä uudelleen 
tarkistettavaksi rakennushankkeiden yhteydessä. Asemakaava-alueen 
pohjoisosassa on harvahkoa kalliometsää ja eteläosassa kapea met-
säinen vyöhyke.

Helsingin luontotietojärjestelmässä (2019) asemakaava-alue kuuluu 
osittain arvokkaaseen metsäkohteeseen Laajasalo Stansvik-Tullisaari, 
jonka koko on yhteensä 98,73 ha ja josta tähän kaava-alueeseen kuu-
luu noin 1,5 ha. Tämä osuus on laajemman metsäalueen uloke ja kah-
delta sivulta entisen öljysatama-alueen ympäröimä, joten se kytkeytyy 
huonosti laajempiin metsäalueisiin. 

Helsingin luontotietojärjestelmässä (2017) asemakaava-alue kuuluu 
osittain myös arvokkaaseen linnustokohteeseen nimeltä Tahvonlahden 
alue, mutta alueella ei ole arvoluokitusta. Tahvonlahden alueen linnus-
tokohde on yhteensä 65 hehtaarin kokoinen ja sen rajaus on osittain 
muuttunut viereisen Haakoninlahdenkadun rakentamisen myötä. Ase-
makaava-alueelle sijoittuva osuus linnustokohteen alueesta on 0,85 
hehtaaria. 

Kaava-alue rajautuu pohjois- ja itäpuolella Stansvikinkallion asemakaa-
va-alueeseen ja lännessä uuteen Haakoninlahdenkatuun ja sen varrel-
le rakennettaviin asuinkortteleihin. Kaava-alueen eteläreuna kuuluu 
suojeltavan lahokaviosammaleen tukialueeseen noin 1000 m2:n osalta. 
Se muodostaa tukialueesta noin 5 % eikä siellä ole tehty itse samma-
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leesta havaintoja. Tukialueet ovat lajiympäristön vieressä sijaitsevia, la-
jille potentiaalisia metsiä. 

Osalla aluetta on voimassa asemakaava nimeltään Rannat, puisto ja 
palvelukorttelin asemakaava (nro 12080) vuodelta 2012, jossa on osoi-
tettu mm. julkisten lähipalveluiden korttelialue merkinnällä YL, ja jonka 
muutostarpeita päivitetään tässä asemakaavassa. Kyseisessä, voi-
massa olevassa asemakaavassa alueen meren rantaan rajautuva ete-
läosa on merkitty virkistysalueeksi ja yleiseksi uimarannaksi ja sen 
metsäisen, mm. lepakoiden saalistusalueena arvokkaan rantavyöhyk-
keen luontoarvot on huomioitu puustoa säästävillä kaavamääräyksillä. 
Lepakoista on tehty kattava selvitys vuonna 2017 osana Kruunuvuo-
renrannan osayleiskaavoitusta. Rantaan sijoittuvan metsävyöhykkeen 
leveys on noin 55 metriä. Nyt päätettävänä oleva asemakaavan muu-
tos sijoittuu pääosin tämän ranta-alueen pohjoispuolelle, joskin noin 
kymmenen metrin leveydeltä Stansvikin rantakadun katualue rajautuu 
sen pohjoisreunaan. 

Kaavaratkaisu muuttaa luonnonympäristöä niin, että nykyistä metsä-
aluetta muuttuu kortteli- ja katualueeksi noin 1,5 ha:n verran. Kyseisellä 
alueella ei kuitenkaan ole metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinym-
päristöjä eikä luonnonsuojelulain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä.

Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueen. Kaavaratkaisu on tehty 
kaupungin aloitteesta. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia 
(05/2019, Alv 0 %) seuraavasti:

Esirakentaminen 5 milj. euroa
Katualueet 1,5 milj. euroa
Julkiset palvelut / rakennukset 42 milj. euroa
Yhteensä n. 49 milj. euroa

Uudesta kaavoitettavasta kerrosalasta kaupungille kertyvä rakennusoi-
keuden arvo täsmentyy kiinteistökaupan esisopimuksen myötä.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä  21.11.– 20.12.2019, mistä ilmoi-
tettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.
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Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus.

Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat rakentamiseen 
luonnontilaiselle alueelle, ympäristövaikutusten selvittämisen puutteelli-
suuteen, Stansvik-Tullisaari -viheryhteyteen, ylempien kaavojen ja vie-
reisten asemakaavojen huomioimiseen sekä osallisten puutteelliseen 
kuulemiseen.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta:
Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan kaupunginmuseo. Lausunnoissa esitetyt huomautukset koh-
distuivat vesihuollon liitekarttaan, kierrätyspisteisiin, sähkömuunta-
moon, yhteiskäyttöisten joukkoliikennepysäkkien toimivuuden varmis-
tamiseen, melumääräyksiin ja kaavan liittymiseen viereiseen kaava-
alueeseen.

Lisäksi Helen Oy ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa.

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 
asianomaisten tahojen kanssa.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12580 kartta, päivätty 
5.11.2019, muutettu 22.9.2020

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12580 selostus, päivätty 
5.11.2019, muutettu 22.9.2020, päivitetty Kylk:n 22.9.2020 päätöksen 
mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir. nro 7002) / 22.9.2020
4 Vuorovaikutusraportti 24.11.2015, täydennetty 22.9.2020
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutus
4 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Tiedoksi

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

Kaupunkiympäristölautakunta 22.09.2020 § 549

HEL 2016-013020 T 10 03 03

Hankenumero 1665_4, 1665_5

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 5.11.2019 päivätyn ja 22.9.2020 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12580 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) osaa 
kortteleita 49280 ja 49331 sekä katualueita ja asemakaavan muutos 
koskee 49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) korttelia 
49281, osaa kortteleita 49280 ja 49331 sekä katualueita (muodos-
tuvat uudet korttelit 49281 ja 49331).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työ-
pajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksen-
teko

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.

05.11.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441

tyko.saarikko(a)hel.fi
Otto Tarnanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 25765

otto.tarnanen(a)hel.fi

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.08.2020 § 39

HEL 2016-013020 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12580 pohjakartan 
kaupunginosassa 49 Laajasalo. 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: 12580
Kaupunginosa: 49 Laajasalo
Kartoituksen työnumero: 29/2016
Pohjakartta valmistunut: 6.8.2020
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 
08.02.2019 § 10

Lisätiedot
Antti Soljanto, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 310 22065

antti.soljanto(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 13.12.2019

HEL 2016-013020 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa 
Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden (Laajasalo, Kruunuvuorenran-
ta) asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12580). 
Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Kruunuvuorenrannan 
keskeisiä julkisten ja kaupallisten palveluiden kortteleita, jotka sijaitse-
vat Haakoninlahden ja Haakoninlahdenpuiston varrella hyvien joukko-
liikenneyhteyksien välittömässä läheisyydessä. Kaavaratkaisun on tar-
koitus mahdollistaa monipuolisten kaupallisten- ja julkistenpalveluiden 
rakentamisen sekä viihtyisän ja vaihtelevan asuinympäristön muodos-
tumisen, jossa on hyvät edellytykset laadukkaalle kaupunkielämälle.

Osa kaava-alueesta on ollut öljysatama-aluetta, jossa on sijainnut sen 
toimintaan liittyviä rakennuksia. Sataman toiminnan loppumisen myötä 
kaikki toimintaan liittyneet rakennukset ja rakenteet on alueelta purettu.

Aiemmassa kaavahanketta käsittelevässä lausunnossaan kaupungin-
museo (21.5.2015) korosti, että suunnittelualueen välittömässä lähei-
syydessä ja sen vaikutusalueella oleva Stansvikin kartanoalue on val-
takunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, osa Rky-
2009:n Helsingin höyrylaivareittiin liittyvää kesähuvila-asutuksen koko-
naisuutta, jonka merkitys kulttuurihistoriallisena ja maisemallisena ko-
konaisuutena tulee ottaa huomioon etenkin Stansvikinnummen itäosan 
kortteleiden ja kartanoalueelle johtavien reittien suunnittelussa.

Vuorovaikutusraportin vastineessa todetaan, että kartanoalueen mai-
semalliset arvot ja näkymät tullaan ottamaan huomioon sen läheisyy-
teen tulevien asuinkortteleiden suunnittelussa. Asemakaavasta tullaan 
laatimaan sitä havainnollistavaa materiaalia tarkoituksenmukaisista ku-
vakulmista. Asemakaavan mahdollistaman rakentamisen ja asemakaa-
va-alueen ulkopuolelle sijoittuvan Stansvikintien väliin jää riittävän laaja 
metsäinen vihervyöhyke, jotta kartanolle johtavan reitin luonne säilyy. 
Olemassa olevia reittejä hyödynnetään koko alueen virkistysreitistöjen 
suunnittelussa.

Kaava-aineiston perusteella hankkeen kulttuuriympäristön vaaliminen 
on asianmukaista, eikä tämän johdosta Helsingin kaupunginmuseolla 
ole asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta huomautetta-
vaa.

Lisätiedot
Juha Vuorinen, tutkija, puhelin: 310 36940

juha.h.vuorinen(a)hel.fi
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§ 777
V 25.11.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalo-
tontille (Käpylä, tontti 25821/4)

HEL 2020-011050 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa asemakaavan muutoksen nro 12251 
mukaisesta asuinkerrostalotontista (AK/s) 25821/2 muodostetun tontin 
25821/4 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti 31.12.2075 saakka.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaavakartta nro 12251
3 Tonttijakokartta nro 13390
4 Erityiset varausehdot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaava ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuusto on 27.8.2014 § 270 hyväksynyt Käpylässä, osoit-
teessa Mäkelänkatu 95, sijaitsevan korttelin 25821 tontille 2 täydennys-
rakentamista koskevan asemakaavan muutoksen nro 12251. Asema-
kaavan muutos on tullut lainvoimaiseksi 10.10.2014. Tontti 25821/2 
kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueeseen, joka on rakennustaiteelli-
sesti ja kaupunkikuvallisesti arvokasta ja jolla rakennukset ympäristöi-
neen säilytetään osana Käpylän kulttuurihistoriallisesti arvokasta alue-
kokonaisuutta (AK/s). Asemakaavan muutoksella tontille 25821/2 on 
osoitettu uusi rakennusala ympäristöään täydentävälle asuinrakennuk-
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selle jo olemassa olevan kerrostalokokonaisuuden lomaan vanhan lii-
kerakennuksen paikalle. 

Voimassa olevaan asemakaavan muutokseen nro 12251 pohjautuva 
tonttijaon muutos nro 13390 on laadittu. Tontti 25821/2 on jaettu ton-
teiksi 25821/4 ja 25821/5. Uudisrakentaminen toteutetaan tontille 
25821/4 ja tämän hetkisen arvion mukaan rakentamisen on tarkoitus 
alkaa joulukuussa 2020. 

Tontti 25821/4 on rekisteröity kiinteistörekisteriin 8.4.2020. Tontin pinta-
ala on 2 463 m² ja rakennusoikeus 2 320 k-m². Asemakaavamääräys-
ten mukaan kadunvarsirakennuksen ensimmäiseen maanpäälliseen 
kerrokseen saa sijoittaa liike-, toimisto-, sosiaalisia palvelu- tai näihin 
verrattavia tiloja silloin kun käynti tällaiseen huoneistoon on järjestetty 
suoraan ulkoa.

Kaavamääräyksen mukaan uuden rakennuksen autopaikat on sijoitet-
tava pihakannen alle maanalaiseen pysäköintitilaan. Autopaikkoja tulee 
rakentaa vähintään 1 ap/125 k-m² tai 0,5 ap/asunto (suurempi luvuista). 
Lisäksi kaavaan on merkitty ohjeellinen leikkiin ja oleskeluun tarkoitettu 
alueen osa suunnittelualueen yhteiseen käyttöön. 

Asemakaavan muutos nro 12251 on liitteenä 2. Tonttijakokartta on liit-
teenä 3.

Varauspäätös

Kaupunginhallitus on 10.8.2020 § 416 päättänyt varata Mäkelänkatu 
95:n asemakaavan muutoksen nro 12251 mukaisen asuntotontin 
(AK/s) 25821/4 Rakennusliike Lapti Oy:lle vapaarahoitteisten säänte-
lemättömien ilman Hitas-ehtoja toteutettavien omistusasuntojen suun-
nittelua varten. Tarkemmat varausehdot ovat liitteenä 4. 

Vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu ulkopuolisen asian-
tuntijan laatima arviokirja, hintavyöhykemalli, samalle tai vastaavalle 
alueelle aiemmin vahvistetut vuokrausperiaatteet, tontin sijainti ja alu-
een maanarvon kehittyminen pyrkien yhdenmukaiseen ja johdonmu-
kaiseen hinnoitteluun. Tontin hallinta- ja rahoitusmuoto on tavanomai-
seen tapaan otettu vuokrausperiaatteita määritettäessä huomioon.

Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto on 26.8.2020 § 182 päättänyt vahvistaa 22. kau-
punginosan (Vallila) asuinkerrostalotonttien (AK) 22585/19 ja 21 tai 
niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka 
siten, että vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkus-
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tannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana kerros-
neliömetrihintana sääntelemättömänä vapaarahoitteisena omistus- 
ja/tai vuokra-asuntotuotantona toteutettavien tonttien osalta vähintään 
56 euroa ja asuntotonteille (AK) toteuttavien liike- ja toimitilojen raken-
nusoikeuden osalta vähintään 25 euroa.

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

Vuosivuokra ja vuokra-aika

Asuinkerrostalotontin (AK/s) 25821/4 vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” piste-
lukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana sääntelemättömän 
vapaarahoitteisen omistusasuntotuotannon osalta vähintään 56 euroa 
(nykyarvo 8/2020, ind. 1977 on noin 1 107 euroa/k-m²) ja asuntotontille 
mahdollisesti toteuttavien liike-, toimisto-, sosiaalisten palvelu- tai näi-
hin verrattavien tilojen osalta vähintään 24 euroa (nykyarvo 8/2020, ind. 
1977 on noin 475 euroa).

Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on vapaara-
hoitteisessa sääntelemättömässä omistusasuntotuotannossa noin 4,43 
euroa/kk/k-m².   

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei esitetä perittäväksi 
maanvuokraa.

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

Vuokran markkinaehtoisuus on varmistettu ulkopuoliselta asiantuntijalta 
saadulla arviolausunnolla. Vuokraa voidaan pitää hyväksyttävänä ot-
taen huomioon kohteesta saatu arviolausunto rakennusoikeuden mark-
kina-arvosta, vertailukauppahinnat ja markkinaolosuhteet. Lausunto on 
oheismateriaalissa.

Tontin vuokra-aika on noin 55 vuotta eli 31.12.2075 saakka. Käpylässä 
on päättynyt runsaasti asuntotonttien maanvuokrasopimuksia 1.1.2020 
lukien. Nämä sopimukset on uusittu ajalle 2.1.2020–31.12.2075. 
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Toimivalta

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
2 Asemakaavakartta nro 12251
3 Tonttijakokartta nro 13390
4 Erityiset varausehdot

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2020 § 608

HEL 2020-011050 T 10 01 01 02

Mäkelänkatu 95

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle:

 kaupunki vahvistaa Mäkelänkatu 95:n asemakaavan muutoksen nro 
12251 mukaisesta asuinkerrostalotontista (AK/s) 25821/2 muodos-
tetun tontin 25821/4 vuokrausperiaatteet 31.12.2075 saakka liittees-
tä 1 ilmenevin periaattein.

Esittelijä



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2020 16 (285)
Kaupunginhallitus

Asia/3
16.11.2020

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

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 73889

tiina.aitta(a)hel.fi
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§ 778
V 9.12.2020, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite Pirkkolan liikun-
tapuiston pysäköintipaikoista

HEL 2020-007757 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana paikalla oli kaupunginsihteeri Maria Nyfors. 
Asiantuntija poistui tämän jälkeen kokouksesta.

1. Vastaehdotus: Sanna Vesikansa:

Lisätään kappaleen 10 loppuun: "Kaupunginhallitus toistaa toimialalau-
takuntien näkemyksen, että uudet pysäköintipaikat tulisi toteuttaa muul-
la tavalla kuin Keskuspuistoa kaventamalla ja kehottaa löytämään tä-
hän ratkaisun."

2. Vastaehdotus: Sanna Vesikansa:

POISTETAAN kappale 14: "Pohjoisen pysäköintialueen ennallistami-
nen metsäksi ei ole perusteltua, koska Pirkkolan urheilupuiston ja lähia-
lueen pysäköintitilanne on jo nyt hankala." TILALLE uusi kappale: "Tä-
män lisäksi kaupunginhallitus kehottaa toimialoja ryhtymään toimenpi-
teisiin myös pohjoisen pysäköintialueen siirtämiseksi esimerkiksi Pirk-
kolantien varteen ja alueen ennallistamiseksi metsäksi, huolehtien kui-
tenkin liikuntaesteisten ja linja-autojen tarvitsemista pysäköintipaikois-
ta."

Sanna Vesikansan vastaehdotuksia ei kannatettu, joten ne raukesivat.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2020 18 (285)
Kaupunginhallitus

Asia/4
16.11.2020

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jussi Chydenius ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki selvittää Pirkkolan urheilupuiston pohjoisen 
pysäköintialueen korvaamista muulla ratkaisulla ja Keskuspuiston laa-
jentamista nykyisen pysäköintialueen tilalle. Alueen pysäköintipaikkojen 
kokonaistarve tulee arvioida uudelleen ja uuden liikuntahallin pysäköin-
tipaikat sijoittaa niin, ettei niiden vuoksi kaadeta Keskuspuiston metsää.

Kaupunginhallitus toteaa, että Pirkkolan liikuntapuistossa on voimassa 
kaupunginvaltuuston 29.1.2014 hyväksymä Keskuspuiston keskiosan 
asemakaava. Kaavassa on osoitettu liikuntapaikkarakentamiseen ny-
kyisen uimahallin länsipuolella oleva tontti osoitteessa Pirkkolan metsä-
tie 2. Asemakaava on lainvoimainen.

Kaupunginhallitus on 3.2.2020 § 89 antanut kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalle oikeuden vuokrata alue Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle 
(jäljempänä halliyhtiö) liikuntahallin rakentamista varten. Kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta on 19.5.2020 § 91 vuokrannut alueen halliyhtiölle 
1.6.2020–31.12.2049 väliseksi ajaksi. Sopimus on voimassa.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 3.5.2019 § 
97 myöntänyt halliyhtiölle rakennusluvan, jossa rakentaja velvoitetaan 
toteuttamaan 85 uutta autopaikkaa ja neljä linja-autopaikkaa Pirkkolan 
nykyisen pohjoisen pysäköintialueen länsipuolelle. Lisäksi uuden liikun-
tahallin käyttöön tulee varata 45 autopaikkaa Pirkkolantien varressa 
olevalta jo rakennetulta pysäköintialueelta. Rakennuslupa on lainvoi-
mainen.

Halliyhtiö teetti pysäköintipaikkojen sijainnista ja määrästä Siren Arkki-
tehdit Oy:llä rakennusluvan mukaisen pysäköintiselvityksen, joka val-
mistui 1.7.2019. 

Pirkkolan liikuntapuiston pysäköintialueet täyttyvät jo nykytilanteessa 
samanaikaisten pelien tai tapahtumien aikana. Kaupungilla ei ole hyviä 
ohjauskeinoja tapahtumien ajankohtien koordinoimiseen, koska järjes-
täviä tahoja on useita. Jos liikuntapuiston pysäköintialueilta ei löydy va-
paata paikkaa, pysäköintipaikkoja etsitään Maunulan uurnalehdon py-
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säköintialueelta tai läheiseltä Pirkkolan omakotitaloalueelta. Kumpikaan 
ei ole toivottavaa.

Autopaikkojen laskentaohjeessa liikuntahallien pysäköintipaikkojen vä-
himmäismääräksi on Pirkkolan alueella annettu yksi paikka per 35 ker-
rosneliömetriä, joka tuottaisi tässä tapauksessa 260 pysäköintipaikan 
vaatimuksen. Koska Pirkkolan liikuntapuistossa on useita toimijoita ja 
pysäköintipaikat ovat yhteiskäytössä, laskentaohjeen mukaisesta paik-
kavaatimuksesta on rakennusluvassa tingitty 130 paikkaan.

Kaupunkiympäristölautakunta ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ovat 
lausunnoissaan katsoneet, ettei uusia pysäköintipaikkoja tule toteuttaa 
rakennusluvan edellyttämällä tavalla, koska pohjoisen pysäköintialueen 
laajentaminen kaventaisi Keskuspuiston viheraluetta. Lausunnoissa 
ehdotetaan yhtenä vaihtoehtona uusien pysäköintipaikkojen toteutta-
mista Pirkkolantien pohjoispuolella olevalle alueelle.

Kaupungin toimintamahdollisuuksia tässä asiassa määrittävät lainvoi-
maiset asemakaava ja rakennuslupa sekä halliyhtiön kanssa tehty 
maanvuokrasopimus, joka on voimassa vuoteen 2049 asti. Viranomai-
sena ja lojaalina sopimuskumppanina kaupunki ei voi yksipuolisesti 
ryhtyä toimenpiteisiin, joilla puututaan halliyhtiön luottamuksensuojaan 
tai vuokra-alueen hallintaoikeuteen.

Pysäköintipaikoille voidaan sen sijaan etsiä uutta sijaintia yhteistoimin-
nassa halliyhtiön kanssa. Kaupunki on selvittänyt uusien pysäköinti-
paikkojen rakentamismahdollisuutta Pirkkolantien varressa sijaitsevan 
pysäköintialueen itäpuolelle. 

Paikalla sijaitsee tällä hetkellä rullaluistelurata. Kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala on alustavasti selvittänyt radan siirtämistä Kivikkoon. Alueen 
asemakaava mahdollistaa rullaluisteluradan käyttämisen pysäköintiin 
talvisin. Ympärivuotinen pysäköintikäyttö edellyttäisi maankäyttöjohta-
jan poikkeamispäätöstä. Poikkeamispäätöksen jälkeen halliyhtiö voi 
hakea saamaansa rakennuslupaan muutosta.

Pohjoisen pysäköintialueen ennallistaminen metsäksi ei ole perustel-
tua, koska Pirkkolan urheilupuiston ja lähialueen pysäköintitilanne on jo 
nyt hankala.

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin hallinto-oikeus on äs-
kettäin hylännyt hallihanketta koskeneen luonnonsuojelulain mukaisen 
valituksen ja kumonnut siihen liittyneen toimenpidekiellon. Hallinto-
oikeuden päätös ei ole lainvoimainen. Helsingin kaupunki ei ole asia-
nosainen tässä asiassa.
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.09.2020 § 155

HEL 2020-007757 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa sitä, että kaupunkiympä-
ristön toimiala sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala selvittävät yhdes-
sä, mikä uusien pysäköintipaikkojen todellinen tarve on ja onko tarvitta-
via pysäköintipaikkoja mahdollista toteuttaa muutoin kuin poikkeamis-
päätöksen ehtojen mukaisesti. Yhtenä vaihtoehtona tutkitaan kaikkien 
uusien pysäköintipaikkojen toteuttamista Pirkkolantien pohjoispuolella 
olevalle alueelle.

Helsingin 28. kaupunginosassa (Oulunkylä) sijaitsevassa Pirkkolan lii-
kuntapuistossa on voimassa kaupunginvaltuuston 29.1.2014 hyväksy-
mä Keskuspuiston keskiosan asemakaava numero 12185. Kaavassa 
on osoitettu liikuntapaikkarakentamiseen nykyisen uimahallin länsipuo-
lella rekisteröitävä tontti 91–28–205–2, osoite Pirkkolan metsätie 2, 
osana kiinteistöä 091–403–0001-0142. Kaupunginhallitus antoi ko-
kouksessaan 3.2.2020, § 89 kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunnalle oi-
keuden vuokrata kaavan mukainen noin 8 900 neliömetrin maa-alue 
Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle 9 100 kerrosneliömetrin kokoisen liikunta-
hallin rakentamista varten.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 19.5.2020 
vuokrata kyseisen maa-alueen, jonka tarkka pinta-ala on 9 049 neliö-
metriä Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle ajaksi 1.6.2020–31.12.2049.

Pirkkolan liikuntahalli Oy on saanut hankkeelleen rakennusluvan 28–
0612–19–A kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolta 
3.5.2019, § 97, jossa rakentaja velvoitetaan toteuttamaan 85 autopaik-
kaa (joista 4 liikkumisesteisille) ja 4 linja-autopaikkaa Pirkkolan nykyi-
sen pohjoisen pysäköintialueen länsipuolelle. Lisäksi uuden liikuntahal-
lin käyttöön tulee varata 45 autopaikkaa Pirkkolantien varressa olevalta 
jo rakennetulta pysäköintialueelta.

Pirkkolan liikuntahalli Oy teetti Pirkkolan liikuntapuiston pysäköintipaik-
kojen sijainnista ja määrästä Siren Arkkitehdit Oy:llä rakennusluvan 
mukaisen pysäköintiselvityksen, joka valmistui 1.7.2019.

Käsittely

22.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Vastaehdotus:
Jussi Chydenius: Korvataan lausunnon toinen kappale kuulumaan seu-
raavasti:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa sitä, että kaupunkiympä-
ristön toimiala sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala selvittävät yhdes-
sä, mikä uusien pysäköintipaikkojen todellinen tarve on ja onko tarvitta-
via pysäköintipaikkoja mahdollista toteuttaa muutoin kuin poikkeamis-
päätöksen ehtojen mukaisesti. Yhtenä vaihtoehtona tutkitaan kaikkien 
uusien pysäköintipaikkojen toteuttamista Pirkkolantien pohjoispuolella 
olevalle alueelle.

Kannattaja: Pauliina Saares

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jussi Chydeniuksen vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 3
Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Otto Meri

Ei-äänet: 10
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Heimo Laaksonen, Sami 
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Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Pauliina Saares, Jo-
hanna Sydänmaa, Niilo Toivonen, Laura Varjokari

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Jussi Chydeniuksen vas-
taehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 3–10. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.09.2020 § 515

HEL 2020-007757 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Jo nykytilanteessa pysäköintialueet täyttyvät samanaikaisten pelien tai 
tapahtumien aikana. Ohjauskeinoja pelien tai muiden tapahtumien 
ajankohtien koordinoimiseen ei ole, koska järjestäviä tahoja on useita. 
Mahdollinen ylivuotopysäköinti ohjautuisi joko Maunulan uurnalehdon 
pysäköintialueelle, joka sekin pienenee Raide-Jokerin vuoksi, tai lähei-
selle Pirkkolan omakotitaloalueelle. Kumpikaan edellä mainituista ei ole 
toivottavaa.

Autopaikkojen laskentaohjeessa on liikuntahallien autopaikkojen vä-
himmäismääräksi tällä alueella annettu 1 ap / 35 k-m², joka tuottaisi 
tässä tapauksessa 260 autopaikan vaatimuksen. Koska Pirkkolan lii-
kuntapuistossa kuitenkin on useita toimijoita ja autopaikat ovat yhteis-
käytössä, laskentaohjeen mukaisesta autopaikkavaatimuksesta ollaan 
tässä tapauksessa tingitty. Uuden hallin pysäköintitarpeita varten hen-
kilöautoille varataan poikkeamispäätöksen ehtojen mukaisesti yhteensä 
130 autopaikkaa.

Lautakunta linjaa, että mikäli kaavailtuja pysäköintipaikkoja yleensä 
tarvitaan, ne toteutetaan muutoin kuin poikkeamispäätöksen ehtojen 
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mukaisesti, jossa 85 uutta autopaikkaa sijoitettaisiin hallin pohjoispuo-
lella olevan pysäköintialueen jatkeeksi nykyiseen metsikköön. Keskus-
puiston viheraluetta ei ole tarkoituksenmukaista kaventaa nykyisestä. 
Yhtenä vaihtoehtona tutkitaan mahdollisten uusien pysäköintipaikkojen 
toteuttamista Pirkkolantien pohjoispuolella olevalle alueelle. 

Käsittely

15.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Esityksen vika kappale muokataan uudestaan seu-
raavaan muotoon: 

Lautakunta linjaa, että mikäli kaavailtuja pysäköintipaikkoja yleensä 
tarvitaan, ne toteutetaan muutoin kuin poikkeamispäätöksen ehtojen 
mukaisesti, jossa 85 uutta autopaikkaa sijoitettaisiin hallin pohjoispuo-
lella olevan pysäköintialueen jatkeeksi nykyiseen metsikköön. Keskus-
puiston viheraluetta ei ole tarkoituksenmukaista kaventaa nykyisestä. 
Yhtenä vaihtoehtona tutkitaan mahdollisten uusien pysäköintipaikkojen 
toteuttamista Pirkkolantien pohjoispuolella olevalle alueelle.

Kannattaja: Atte Kaleva

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esityksen vika kappale muokataan uudestaan seuraavaan 
muotoon: Lautakunta linjaa, että mikäli kaavailtuja pysäköintipaikkoja 
yleensä tarvitaan, ne toteutetaan muutoin kuin poikkeamispäätöksen 
ehtojen mukaisesti, jossa 85 uutta autopaikkaa sijoitettaisiin hallin poh-
joispuolella olevan pysäköintialueen jatkeeksi nykyiseen metsikköön. 
Keskuspuiston viheraluetta ei ole tarkoituksenmukaista kaventaa ny-
kyisestä. Yhtenä vaihtoehtona tutkitaan mahdollisten uusien pysäköin-
tipaikkojen toteuttamista Pirkkolantien pohjoispuolella olevalle alueelle. 

Jaa-äänet: 1
Risto Rautava

Ei-äänet: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyt-
tinen, Atte Kaleva, Noora Laak, Jape Lovén, Amanda Pasanen, Tuo-
mas Rantanen, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi vastaehdotuksen äänin 12-1.

08.09.2020 Pöydälle
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Eetu Saloranta, liikenneinsinööri: 310 20498

eetu.saloranta(a)hel.fi
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§ 779
V 25.11.2020, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite eriar-
voisuuden ja ilmastonmuutoksen torjunnan ottamisesta keskiöön 
koronakriisin jälkihoidossa

HEL 2020-005563 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo Vasemmistoliiton ryhmäaloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisätään uusi kappale kappaleen 26 jälkeen:
”Kaupunginvaltuusto edellyttää suunnittelemaan, miten etätekniikan 
hyödyntämistä voi jatkaa koronakriisin jälkeen matkustamisen tarpeen 
vähentämiseksi.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anna Vuorjoen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisätään uusi kappale kappaleen 9 jälkeen:
”Palautumisen suunnitelma tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväk-
si. Samalla kaupunginhallitukselle esitetään tämänhetkiseen tilannetie-
toon perustuva kattava arvio siitä, minkä verran koronakriisin välittömät 
ja välilliset vaikutukset ovat lisänneet eri palveluiden tarvetta.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

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

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

Ei-äänet: 9
Fatim Diarra, Veronika Honkasalo, Mikko Kiesiläinen, Marcus Rantala, 
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Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa, 
Anna Vuorjoki

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ryhmäaloite VAS/ Vuorjoki, Eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen tor-
junta keskiöön koronakriisin jälkihoidossa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo Vasemmistoliiton ryhmäaloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää 22.4.2020 tekemässään ryh-
mäaloitteessa, että koronapandemian jälkeisessä ajassa tarvitaan toi-
mia, joiden painopisteinä ovat toisaalta eriarvoisuuden torjuntaan ja toi-
saalta ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät tavoitteet. Aloite on tämän 
asiakohdan liitteenä 1. 

Aloitteessa todetaan koronaviruksen hoitotoimenpiteistä seuraavan in-
himillisiä ja taloudellisia ongelmia, joiden hoitamiseen tarvitaan jälkihoi-
to-ohjelma. Koronan haavoittuville ryhmille aiheuttamia vaikutuksia tu-
lee erityisesti selvittää. Epidemian taloudellisen taakan kohdistumises-
sa tulee huolehtia oikeudenmukaisuudesta. Pandemian rajoitustoimet 
vaikuttavat vähentävästi hiilidioksidipäästöihin, ja jälkihoito-ohjelmassa 
tulee hyödyntää kokemuksia tilanteesta ilmastopäästöjen pysyväksi 
vähentämiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa koronapandemiasta aiheutuneen maailman-
laajuisesti erittäin vakavia terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia 
haasteita. Näiden kielteisten vaikutusten torjumiseksi ja yhteiskunnan 
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toiminnan uudelleenrakentamista silmällä pitäen käynnistettiin toimet 
keväällä 2020 kaikilla kaupungin toimialoilla ja koko konsernissa. Jo 
maaliskuussa tehtiin pandemian torjunnan kannalta tärkeitä päätöksiä 
kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa. 

Toimenpiteitä palautumisen tukemiseksi on koordinoitu keskitetysti 
kaupungin johtoryhmässä sekä osin kriisijohtamismallin mukaisessa 
kaupungin korona-koordinaatioryhmässä. Helsingin koronakriisistä pa-
lautumisen valmistelu käynnistyi huhtikuussa 2020 ja palautumisen st-
rategisia valintoja on esitelty kaupunginhallitukselle 14.5.2020. Tällöin 
on todettu, että kaupungin strategiaan perustuvan palautumisen toi-
meenpano tapahtuu pääosin osana kaupungin normaalia toimintaa, 
edellyttäen samalla tiivistä yhteistyötä. Osa keskeisimmistä toimenpi-
teistä todettiin tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa kaupunkiyhteisinä, 
kaupunginkanslian strategiaosaston koordinoimina kokonaisuuksina. 

Koronapandemian torjumisen rinnalla käynnistynyt palautumisen suun-
nittelu vastaa kaikilta keskeisiltä osiltaan ryhmäaloitteessa esitettyä jäl-
kihoito-ohjelmaa. Siinä vaikutuksia seurataan ja toimenpiteitä toteute-
taan toisaalta noin puolen vuoden, toisaalta 1 – 4 vuoden aikajänteellä.  
Palautuminen kiihdyttää eri palveluiden integraatiota ja lisää palvelu-
muotoilun käyttöä tietopohjaisen toimintojen uudistumisen edistämisek-
si.

Palautumiseen on kerätty tilanne- ja suunnittelutietoa kaikilta toimialoil-
ta, liikelaitoksilta ja myös alueellisilta ja valtion viranomaisilta. Tiedon 
hankinnassa ja prosessoinnissa on tehty yhteistyötä myös korkeakou-
lujen ja muiden yhteisöjen kanssa. Pandemian jatkumiseen ja rajoitus-
toimien jatkumiseen liittyvät epävarmuudet pakottavat päivittämään pa-
lautumisen toimenpiteiden yksityiskohtia tarpeen mukaan. 

Palautumisen suunnittelua on jatkettu syksyllä 2020 sekä kohdistettu-
jen toimenpiteiden osalta että vuoden 2021 talousarvion laadinnan yh-
tenä keskeisenä lähtökohtana. Perustana olevat palautumisen suunnit-
teluperiaatteet tukevat joustavaa ja ajankohtaisiin painopisteisiin keskit-
tyvää lähestymistapaa. 

Eriarvoisuuden torjunta

Kaupunki toteuttaa kriisitilanteessa ja sen jälkeen johdonmukaisesti st-
rategiaansa ja tekee sen mahdollisuuksien mukaan normaalitilanteen 
organisaatiota ja resursseja käyttäen. Toimivaltaiset viranomaiset vas-
taavat tässäkin kriisitilanteessa niin koulujen oppimistilanteiden seu-
raamisesta ja oppijoiden hyvinvoinnin tukemisesta, mielenterveyspalve-
luiden tarpeen seurannasta ja palveluiden ylläpidosta, kansalaisten 
huono-osaisuuden lisääntymisen torjumisesta eri keinoin ja muista 
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aloitteessa esille nostetuista tärkeistä kysymyksistä ja palveluiden 
haasteista. 

Toimialoilla on tunnistettu riskejä monien kansalaisryhmien osalta. 
Lapsiperheisiin, nuoriin aikuisiin, ikääntyneisiin sekä vieraskielisiin ja 
ulkomaalaistaustaisiin kansalaisiin on koronatilanteessa kohdistunut 
monia erilaisia haasteita ja uhkia. Sekä kaupungin eri alueiden että eri 
väestöryhmien eriytymiskehityksen torjunta on tässä tilanteessa kes-
keinen tavoite. Helsingin palautumisen suunnittelussa on kolmen tee-
man (kaupunkilaisten aktiivisuus ja luottamus; yritysten ja yrittäjyyden 
vauhdittaminen; uudistuva ja kestävä kaupunkiorganisaatio) alle koottu 
kaupungin toimialojen ja eri organisaatioiden toimenpiteitä, jotka vas-
taavat laajasti koronakriisin esille nostamiin haasteisiin ja suuntaavat 
resursseja vaikuttaviin toimiin. 

Esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tunnistettu koro-
nakriisin seurauksena syntynyt oppimisvaje, johon ovat vaikuttaneet 
monet tekijät eri koulutusmuodoissa. Kaupunginhallituksen käsittelyyn 
tulleessa talousarvioehdotuksessa lasten ja nuorten hyvinvointia vah-
vistetaan tarjoamalla maksuton varhaiskasvatus 5-vuotiaille. Lisäksi 
myönteiseen erityiskohteluun osoitetaan määrärahoja. Edelleen perus-
koulunsa päättäville nuorille järjestetään jatkokoulutuspaikka koulutus-
takuun avulla. Kaupunkistrategian yksi kärkihanke, Mukana-ohjelma, 
keskittyy eriarvoisuuden vähentämiseen ja nuorten syrjäytymisen eh-
käisyyn. 

Sosiaali- ja terveystoimessa kiinnitetään palautumisen näkökulmasta 
huomiota syntyneen hoito- ja palveluvelan hallittuun purkamiseen, pal-
veluketjujen kehittämiseen ja muun muassa digitaalisten palveluiden 
kehittämiseen. Eniten koronapandemiasta ovat kärsineet haavoittuvas-
sa asemassa olevat ihmiset, ja heihin kohdistetaan erityistä huomiota 
eri palveluissa. Koronapandemian mahdollisesti jatkuessa pitkään va-
raudutaan lisääntyvään akuutin tuen järjestämiseen ja myös täydentä-
vän toimeentulotuen tarpeen kasvuun.

Vuoden 2021 alussa käynnistyväksi suunniteltu työllisyyden kuntako-
keilu tekee Helsingille mahdolliseksi saada aiempaa tarkempi tietopoh-
ja kaupungissa vallitsevasta työllisyystilanteesta ja myös osoittaa vas-
tuun työllisyystoimien hoitamisesta ja toimenpiteiden suuntaamisesta. 
Koronan kriisivaiheessa tehdyt rajoitustoimet ja kysynnän aleneminen 
ovat vaikuttaneet kielteisesti erityisesti Helsingissä tärkeisiin palvelue-
linkeinoihin.  

Palautumistoimenpiteiden kautta kaupunki pyrkii minimoimaan pande-
miasta seuranneet välittömät vaikutukset ja lisäksi ehkäisemään talou-
dellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, joita syntyy pitemmällä aikajänteellä. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2020 29 (285)
Kaupunginhallitus

Asia/5
16.11.2020

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

Palautumisen onnistumista ajatellen on päästävä lähivuosina taloudel-
lisen kasvun uralle. 

Palautumisen suunnittelussa kriisin sukupuolivaikutuksiin ja lapsiin 
kohdistuviin vaikutuksiin on välttämätöntä kiinnittää huomiota. 

Myös kaupunkikonsernin työntekijöiden hyvinvoinnista on kannettu 
huolta koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen jatkuessa, ja 
työsuojelullisia sekä kannustavia toimia tullaan jatkamaan tarvittavan 
ajan. 

Kaikilla toimialoilla on koronan seurauksena otettu merkittävä loikka di-
gitaalisten palvelujen käytön lisäämisessä. Toimialat tekevät tarkempia 
linjauksia mm. etätyön mahdollisuuksien lisääntymisestä eri palveluissa 
toimintasuunnitelmissaan. Lisääntynyt etätyöskentely korostaa hyvän 
esihenkilötyön merkitystä.

Koronasta aiheutuneiden talouden ja tuotannon häiriöihin on vastattu 
mm. tarjoamalla yrityksille maksuajan pidennyksiä ja tilavuokria on tar-
kistettu markkinatilanteen häiriön takia. Yksinyrittäjien tuen haku- ja 
maksatusmenettely luotiin nopeasti huhtikuussa, ja haettuja tukia mak-
settiin lähes 8000 yrittäjälle noin 14 miljoonaa euroa 30.9.2020 päätty-
neen hakuajan puitteissa. 

Kaupunki kehittää yrityksille kohdistettua hautomotoimintaa sekä kierto-
talouteen liittyvää liiketoimintaa. Tavoitteena on tukea vastavalmistu-
neiden työllistymistä ja yrittäjyyttä.

Helsingin vuoden 2021 talousarvion valmistelua on jouduttu tekemään 
poikkeuksellisten olojen vallitessa. Kaupunginvaltuusto kävi 17.6.2020 
aloitteen jättämisen jälkeen lähetekeskustelun vuoden 2021 talousar-
vion valmistelua koskien. Tässä yhteydessä valtuusto antoi suuntavii-
voja palautumisen taloudellisiin edellytyksiin ja toiminnallisiin painotuk-
siin. Ryhmäaloitteessa esitetyt näkökohdat tulivat tätä kautta valmiste-
lun piiriin. 

Pormestarin talousarvioehdotus vuodelle 2021 on laadittu painottaen 
koronakriisin vaikutuksia. 

Ilmastopäästöjen vähentäminen

Kaupunginhallitus pitää kannatettavana, että koronapandemian aikana 
syntyneitä pitkäaikaisvaikutuksia ympäristöön selvitetään alueellisesti, 
kansallisesti ja kansainvälisesti ja että kaupungin toimialat mahdolli-
suuksien mukaan ovat aktiivisia ja osallistuvat tutkimus- ja selvitys-
hankkeisiin, joista voidaan saada arvokasta tietoa poikkeuksellisen ti-
lanteen vaikutuksista toimintaympäristöön. 
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Aloitteessa esitetään muun muassa Helsingin ilmanlaadun pandemia-
aikaisten muutosten selvittämistä, joka on Helsingin seudun ympäristö-
palveluiden (HSY:n) tehtäväalueeseen kuuluva asia. Kaupungin ilmas-
totavoitteiden kannalta on perusteltua, että kaupunkiympäristön toimia-
la ryhtyy toimiin yhdessä HSY:n kanssa aloitteessa kuvattujen vaiku-
tusten selvittämiseksi. 

Koronapandemian vaikutuksia liikennemuotojen välisiin osuuksiin on 
seurattu kaupunkiympäristön toimialalla. Tietoa tullaan hyödyntämään 
liikennejärjestelmän jatkuvasti käynnissä olevassa tarkastelussa. Kau-
punkiliikenteen kestävyys on suunnittelussa tärkeä näkökohta. Koro-
nakriisillä on muun muassa ollut ainakin tilapäisesti alentava vaikutus 
joukkoliikenteen käyttäjämääriin etätyöskentelyn ja monien elinkeinoa-
lojen toiminnan voimakkaan supistumisen seurauksena. Sen sijaan yk-
sityisautoilun volyymi on lähes koronaa edeltävällä tasolla.  

Tarkasteltava ajanjakso on liian lyhyt, jotta vielä kyettäisiin tekemään 
ilmastonmuutokseen kytkeytyviä päätelmiä liikenteen kehityksestä. 
Kaupunki pyrkii palautumisen suunnittelussa takaisin kohti kriisiä edel-
tänyttä normaalitilannetta ja kehityskuvaa, ja liikenteen kokonaisjärjes-
telmään liittyvät mahdolliset uudet tavoitteet tulevat keskusteluun uu-
den valtuustokauden strategiasta käynnistyvässä valmistelussa vuonna 
2021. 

Helsinki julisti ilmastohätätilan 25.9.2020 kaupunginvaltuuston hyväk-
syttyä 23.9.2020 tätä koskevan ehdotuksen. Julistuksessa todetaan, et-
tä Helsinki haluaa olla maailman johtavia kaupunkeja ilmastonmuutok-
sen vastaisessa taistelussa. Tavoitteena on vuoteen 2035 mennessä 
vähentää päästöjä 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta. 

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ryhmäaloitteen, jonka on al-
lekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä, ja joka 
otsikoidaan ryhmäaloitteeksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ryhmäaloite VAS/ Vuorjoki, Eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen tor-
junta keskiöön koronakriisin jälkihoidossa

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 734

HEL 2020-005563 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.11.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
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§ 780
V 25.11.2020, Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite 
sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelman laatimiseksi koronan jäl-
keiseen aikaan

HEL 2020-004824 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo Feministisen puolueen valtuustoryhmän 
ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ryhmäaloite FP/ Aro, Helsingille sosiaalisen jälleenrakentamisen oh-
jelma koronan jälkeiseen aikaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Feministisen puolueen valtuustoryhmä esittää 8.4.2020 tekemässään 
ryhmäaloitteessa viisi toimenpidettä, joihin Helsingin tulisi ryhtyä, jotta 
koronaviruksen vaikutuksia voidaan vähentää ja korjata. Aloitteessa 
ehdotetaan: ohjausryhmän perustamista tiedeyhteisön kanssa tuotta-
maan asiantuntijatietoa jälleenrakentamisen tueksi; selvityksen laati-
mista sulkemistoimien ihmisoikeusvaikutuksista Helsingissä sisältäen 
lapsi- ja sukupuolivaikutukset ja vaikutukset marginalisoituihin ryhmiin; 
sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelman laatimista; hyvinvointia tuot-
tavien investointien aikaistamista ja lisäämistä sekä resurssien vahvis-
tamista erityisesti lastensuojelussa ja aikuissosiaalityössä sekä järjes-
töjen tukemisessa; sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelman sisällyt-
tämistä keskeisenä osana vuoden 2021 talousarvion valmisteluun.
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Koronapandemiasta on aiheutunut maailmanlaajuisesti erittäin vakavia 
terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haasteita. Näiden kielteisten 
vaikutusten torjumiseksi ja yhteiskunnan toiminnan uudelleenrakenta-
mista silmällä pitäen käynnistettiin toimet keväällä 2020 kaikilla kau-
pungin toimialoilla ja koko konsernissa. Jo maaliskuussa tehtiin pan-
demian torjunnan kannalta tärkeitä päätöksiä kaupunginvaltuustossa ja 
kaupunginhallituksessa. 

Toimenpiteitä koronakriisistä palautumisen tukemiseksi on koordinoitu 
keskitetysti kaupungin johtoryhmässä sekä osin kriisijohtamismallin 
mukaisessa kaupungin korona-koordinaatioryhmässä. Helsingissä ko-
ronakriisistä palautumisen valmistelu käynnistyi huhtikuussa 2020 ja 
palautumisen strategisia valintoja on esitelty kaupunginhallitukselle 
14.5.2020. Tällöin on todettu, että kaupungin strategiaan perustuvan 
palautumisen toimeenpano tapahtuu pääosin osana kaupungin nor-
maalia toimintaa ja edellyttää tiivistä yhteistyötä. Osa keskeisimmistä 
toimenpiteistä todettiin tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa kaupunkiyhtei-
sinä, kaupunginkanslian strategiaosaston koordinoimina kokonaisuuk-
sina. 

Aloitteessa ehdotettu sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelma voidaan 
katsoa sisältyväksi kaupunkiyhteiseen, kattavampaan palautumisen 
toimenpidekokonaisuuteen. Palautumisen suunnittelussa on kolmen 
teeman (kaupunkilaisten aktiivisuus ja luottamus; yritysten ja yrittäjyy-
den vauhdittaminen; uudistuva ja kestävä kaupunkiorganisaatio) alle 
koottu kaupungin toimialojen ja eri organisaatioiden toimenpiteitä, jotka 
vastaavat laajasti koronakriisin esille nostamiin haasteisiin ja suuntaa-
vat resursseja vaikuttaviin toimiin.

Omassa koronatilanteen hallintaan liittyvässä päätöksenteossaan kau-
punki pyrkii kohdistamaan rajoitukset ja suositukset yhteistyössä val-
tion, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin sekä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa mahdolli-
simman hyvin vastaamaan annettuja kansallisia ja alueellisia ohjeita 
sekä kaupungin terveysviranomaisen toteamaa epidemiatilannetta. 
Laajoja, kategorisia sulkemistilanteita pyritään välttämään, missä tämä 
on turvallisesti mahdollista. Kysymys valmiuslain nojalla koronakriisin 
alkuvaiheessa annettujen rajoitusmääräysten ja suositusten ihmisoi-
keusvaikutuksista on käsiteltävä valtion tasolla. Valtioneuvosto on aset-
tanut 3.9.2020 turvallisuustutkintalain nojalla tutkintaryhmän selvittä-
mään koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tapahtu-
man kulkua, syitä ja seurauksia sekä tehtyjä pelastustoimia ja viran-
omaisten toimintaa. Helsinki tarjoaa tukea ja osallistuu tutkimuksen 
suorittamiseen. 
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Kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä tiedeyhteisön kanssa ja on myös ko-
ronan torjunnassa hyödyntänyt tietoon pohjaavassa päätöksenteossa 
data-analytiikkaa ja ennustemalleja, joita on kehitetty Helsingin yliopis-
ton ja Aalto-yliopiston kanssa yhteistyössä. Yhteistyötä jatketaan kau-
punginkanslian strategiaosaston koordinoimana. Kaupungin kriisistä 
palautumisen suunnittelussa ajantasaiseen tietoon pohjautuva päätök-
senteko on ja tulee olemaan tärkeässä osassa. Kaupunginkanslian st-
rategiaosaston uudelleenorganisoitumisen kautta ja erityisesti sen kau-
punkitieto- ja digitalisaatioyksiköiden yhteistyön avulla kyetään toimin-
taympäristön muutostilanteiden tarkempaan seurantaan yhdessä eri 
toimialojen kanssa määritettyjen tietotarpeiden pohjalta. Yhteistyömah-
dollisuuksia korkeakoulujen suuntaan ylläpidetään tässä jatkuvasti. 

Vuoden 2021 talousarvion valmistelua on jouduttu tekemään poikkeuk-
sellisten olojen vallitessa. Kaupunginvaltuusto kävi 17.6.2021 lähete-
keskustelun vuoden 2021 talousarvion valmistelua koskien, ja tässä yh-
teydessä valtuusto antoi suuntaviivoja palautumisen taloudellisiin edel-
lytyksiin ja toiminnallisiin painotuksiin. Ryhmäaloitteessa esitetyt näkö-
kohdat tulivat tätä kautta valmistelun piiriin. 

Helsinki on vuonna 2020 voinut ylläpitää muihin kuntiin nähden korke-
aa investointitasoa ja siten tukea työllisyyttä ja kestävän kasvun edelly-
tyksiä. 

Palautumisen suunnittelua on jatkettu syksyllä 2020 sekä kohdistettu-
jen toimenpiteiden osalta että vuoden 2021 talousarvion laadinnan yh-
tenä keskeisenä lähtökohtana. Pormestarin talousarvioehdotus vuodel-
le 2021 on laadittu painottaen koronakriisin vaikutuksia.

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ryhmäaloitteen, jonka on al-
lekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka 
otsikoidaan ryhmäaloitteeksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ryhmäaloite FP/ Aro, Helsingille sosiaalisen jälleenrakentamisen oh-
jelma koronan jälkeiseen aikaan

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 735

HEL 2020-004824 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.11.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
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§ 781
F 25.11.2020, Den av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp väckta 
gruppmotionen om en renare och trivsammare stadsmiljö

HEL 2020-008032 T 00 00 03

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Svenska folkpartiets gruppmotion

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp föreslår i sin motion 17.6.2020 att 
staden vidtar åtgärder för att begränsa nedskräpning i syfte att möjlig-
göra en renare och trivsammare stadsmiljö. Fullmäktigegruppen före-
slår kartläggning av sopkärlens och de allmänna toaletternas skick, och 
att en bättre tillgång och funktionsduglighet försäkras.

I stadsmiljösektorn har det gjorts, och görs även i framtiden, en hel del 
arbete för en trivsam och ren stadsmiljö. Sektorn har bl.a. påbörjat en 
sammansättning av ett program för att begränsa nedskräpning i sam-
arbete med flera olika grupper. Programmets mål är att samla de bästa 
idéerna om praktiska åtgärder för att begränsa nedskräpningen.

Ett behov för större sopkärl har identifierats, och när de förnyas skaffas 
nästan alltid minst 100 liters kärl. Som det nämns i motionen finns det 
ett motiverat behov för större sopkärl speciellt på områden där det kon-
sumeras mer hämtmat. Detta tas i beaktande i placeringen av sopkärl. 
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Med återkoppling och nätverksgranskning som grund ska antalet all-
männa toaletter ökas på ställen där placering är möjlig och kostnader-
na rimliga inom ramen för det årliga anslaget

Utöver försäkring om renhållningsservice och tillräcklig utrustning ska 
användarens ansvar tillsammans med stadens ansvar framhävas när 
det gäller att begränsa nedskräpningen. Eftersom utomhusområden, 
parker, torg och andra allmänna platser är öppna för alla, förpliktas 
även användarna till att upprätthålla renheten.

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden har 
gett ett utlåtande om saken. Stadsstyrelsens svar stämmer överens 
med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 12 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en gruppmotion som undertecknats av mer än hälf-
ten av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken grupp-
motion.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Svenska folkpartiets gruppmotion

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsstyrelsen 09.11.2020 § 737

HEL 2020-008032 T 00 00 03

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

09.11.2020 Bordlades
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Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av 
Marcus Rantala. 

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Sektionen för byggnader och allmänna områden 17.09.2020 § 105

HEL 2020-008032 T 00 00 03

Utlåtande

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden gav 
följande utlåtande till stadsstyrelsen:

Program för minskad nedskräpning

Miljötjänsterna inom Helsingfors stadsmiljösektor har i samarbete med 
flera olika aktörer börjat utarbeta ett program för minskad nedskräp-
ning. Arbetet omfattar utarbetande av ett åtgärdsprogram för att minska 
nedskräpningen och inrättande av ett skräpnätverk. Målet med pro-
grammet för minskad nedskräpning är att samla de bästa idéerna till 
praktiska åtgärder för att minska nedskräpningen.

Utarbetandet av åtgärdsprogrammet för minskad nedskräpning har in-
letts genom arbete i workshoppar. Idéer och åtgärder som kommit fram 
i dem sammanställs 2021 till ett åtgärdsprogram. Inom programmet 
genomförde Helsingfors stads miljötjänster sommaren 2020 en interna-
tionell enkät för att utreda genom vilka åtgärder andra städer har för-
sökt minska nedskräpningen, hur åtgärderna upplevdes och hur fram-
stegen följdes upp. Omkring en tredjedel av de städer som svarade på 
enkäten hade ett åtgärdsprogram eller en annan motsvarande plan. 
Hösten 2020 kommer en rapport om resultaten från enkäten att publi-
ceras.

I Helsingfors har man redan i flera år arbetat för att minska nedskräp-
ningen: det har funnits parkfaddrar sedan år 2005 och samordning av 
frivilligarbetet (talkon på stränder och i grönområden) sedan år 1986. 
Pågående och avslutade projekt i anknytning till nedskräpning är bland 
annat projektet Satakolkyt, snabba experiment inom Östersjöutma-
ningen, talande skräpkorgar samt kampanjerna Roskavideo, Helli 
Helsinkiä och Tant Grön. Därtill bedrivs kontinuerlig verksamhet inom 
miljötillsynens uppgifter i enlighet med avfalls- och miljöskyddslagen. 
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Att minska nedskräpningen är även inkluderat i miljöledningen. En av 
åtgärderna i stadsmiljösektorns miljöprogram för 2019 - 2021 är att 
grunda ett skräpnätverk. Helsingfors stad deltar i Plastic Declaration 
och förbinder sig bland annat att utveckla strategier och åtgärdspro-
gram samt ställa upp tidsbundna mål för att avsevärt minska plastavfal-
let. Miljöpolitiken (utkast) tar ställning till främjandet av cirkulär ekonomi 
och delningsekonomi. Helsingfors deltar även i projektet Kaikki muovi 
kiertää (All plast återvinns), med fokus på följande teman: byggplast, 
rivningsavfall och återvinning av förpackningsplaster från byggarbets-
platser.

Sopkärl på allmänna områden

I initiativet föreslås att staden ska investera i större sopkärl med lock. 
Helsingfors stads anvisning för stadsrummet och anvisningen om 
stadsmöbler som ingår i den är faktorer som styr planeringen och an-
skaffningen av möbler, till exempel sopkärl. I anvisningen om stads-
möbler definieras Helsingfors visuella identitet, som förmedlas i det of-
fentliga utomhusrummet genom användning av gemensamt över-
enskomna material, möbler och utrustning samt typlösningar. Med lös-
ningarna främjas områdenas funktion, säkerhet och höga kvalitetsnivå. 
Möbelkollektionen för Helsingfors offentliga utomhusrum ger staden ett 
enhetligt och identifierbart visuellt utseende. Identiteten utgörs av de-
signen, materialen, ytbehandlingen och färgvalet. Den högkvalitativa 
möbelkollektionen förbättrar ändamålsenligheten och ekonomin när det 
gäller anskaffningen, användningen och underhållet av möblerna.

I Helsingfors ses placeringen av sopkärlen över som ett nätverk som 
omfattar hela staden. Placeringen av, avståndet mellan och storleken 
på sopkärlen på viktiga färdvägar, öppna platser, vistelseområden samt 
funktionella områden granskas. I park- och gatuplaneringsskedet på-
verkar man placeringen av och storleken på sopkärlen som ska place-
ras på allmänna områden mer i detalj. I planeringen undersöks männi-
skornas färdriktningar och knutpunkter samt placeringen av områden 
för utevistelse. I övrigt lägger underhållet till och avlägsnar sopkärl uti-
från erhållen respons och erhållna önskemål samt utifrån responsen 
från de anställda som ansvarar för underhållet.

På placeringen av och valet av storleksklass på sopkärlen inverkar kär-
lens tömningssätt. Tömning av stora sopkärl kräver i allmänhet tyngre 
utrustning. Placeringen av underjordsbehållare och övriga sopkärl som 
töms med kran planeras med beaktande av bredden och bärförmågan 
hos gångvägarna som sopbilarna kräver. Dessutom kräver under-
jordsbehållare som namnet antyder ett djup på över 1,5 meter under 
jord, vilket begränsar placeringen av dem i stadsmiljö. 
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Storleken på sopkärlen har ökat under en lång tid. Ännu i början av mil-
lenniet användes ofta 30 liters kärl. Från dem har man övergått till 60 li-
ters kärl, vilket fortfarande är en vanlig storlek, men som redan har vi-
sat sig vara för liten. Det här syns främst i områden, där folk äter 
hämtmat och liknande. När utrustningen förnyas skaffar man nästan 
aldrig kärl på under 100 liter längre. Den övre gränsen för storleken på 
kärlen bestäms av det faktum att de i parkområden i huvudsak ska 
kunna tömmas för hand och att arbetarskyddsbestämmelserna tillåter 
lyft av laster endast upp till en viss vikt. I Helsingfors stad fanns det i 
våras (år 2020) 4 959 sopkärl i parkerna och 2 898 sopkärl i gatuområ-
dena, totalt 7 857 stycken, för vilka underhållet av allmänna områden 
inom stadsmiljösektorn ansvarade för. Soptunnornas storlek varierar 
från 60 liters kärl till underjordsbehållare på 5 m³. Av sopkärlen är 750 
stycken över 600 liter, och det finns totalt 305 underjordsbehållare. I 
Helsingfors finns det redan nästan 150 smarta sopkärl, som fungerar 
med solenergi och pressar samman avfallet till ett kompakt paket. I ett 
sådant sopkärl ryms fem gånger mer skräp än i ett vanligt sopkärl.

Stadsmiljösektorns underhåll använder 3,4 miljoner euro (år 2020) för 
renhållning av parkområden, och av det beloppet går cirka 700 000 eu-
ro till städning av olagliga soptippar och efter offentliga evenemang 
samt renhållning av strandvatten. För städning av gatuområden an-
vänds 8,5 miljoner euro (år 2020). Gatorna städas i huvudsak maski-
nellt, och städningen består till största delen av tvätt och borstning av 
gatuområden, i samband med vilka skräpet på gatorna försvinner.

I områden som administreras av kultur- och fritidssektorn samt social- 
och hälsovårdssektorn finns det även många sopkärl som ingår i sta-
dens renhållningsnätverk.

Allmänna toaletter

För tillfället finns det 46 City-toaletter på allmänna områden i Helsing-
fors, och av dessa är så gott som alla avgiftsfria och kan användas 
dygnet runt. I en fastighet på Sofiegatan finns även en allmän toalett. 
Stadsmiljösektorn ökar årligen antalet allmänna City-toaletter inom ra-
marna för anslagen. Antalet toaletter utökas utifrån respons och nät-
verksgranskningar på ställen, där det är möjligt att placera toaletter och 
kostnaderna för dem är rimliga. Tyvärr orsakar användningen av toalet-
terna på en del ställen även störande beteende, och boendetrivseln för 
invånarna i närheten minskar. Man har tvingats stänga några toaletter 
på grund av upprepade störningar nattetid. För City-toaletterna är un-
derhållskostnaderna år 2020 1,47 miljoner euro och för toaletten på So-
fiegatan 150 000 euro.
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Helsinki Huussi är en förbränningstoalettmodell som pilottestas under 
de kommande åren. Helsinki Huussi-toaletterna skulle betjäna använ-
dare främst på utflyktsmål i naturen och på öar. I pilotfasen samlas 
även information om underhållskostnaderna för toaletterna in.

Stadsmiljösektorn har gjort och kommer även i framtiden att göra väl-
digt mycket för att skapa en trivsam och ren stadsmiljö. Utöver säker-
ställande av tjänster och en tillräcklig mängd möbler behövs även en 
öppen dialog om principerna för användningen av allmänna områden. 
Utomhusområden, parker, öppna platser och övriga allmänna områden 
är platser som är öppna för alla, varvid även användarens ansvar bör 
framhävas vid sidan av stadens ansvar. 

Föredragande
teknisk chef
Kari Pudas

Upplysningar
Katriina Arrakoski, teamchef, telefon: 310 64382

katriina.arrakoski(a)hel.fi
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§ 781
V 25.11.2020, Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryh-
mäaloite puhtaammasta ja viihtyisämmästä kaupunkiympäristöstä

HEL 2020-008032 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Ruotsalaisen kansanpuolueen ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä esittää 17.6.2020 teke-
mässä ryhmäaloitteessa, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin puh-
taamman ja viihtyisämmän kaupunkiympäristön puolesta roskaantumi-
sen hillitsemiseksi. Valtuustoryhmä esittää, että jäteastioiden ja yleisten 
wc-tilojen kunto kartoitetaan, ja varmistetaan niiden parempi saatavuus 
ja toimivuus.

Kaupunkiympäristön toimialalla on tehty ja tehdään tulevaisuudessakin 
varsin paljon viihtyisän ja puhtaan kaupunkiympäristön puolesta. Toi-
miala on muun muassa käynnistänyt roskaantumisen hillinnän ohjel-
man laatimisen yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa. Ohjelman ta-
voitteena on koota parhaat ideat käytännön toimenpiteiksi roskaantu-
misen hillitsemiseksi.

Tarve suuremmille roska-astioille on tunnistettu, ja niitä uusittaessa 
hankitaan lähes aina vähintään 100-litraisia astioita. Kuten aloitteessa 
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todetaan, on erityisesti alueilla, joilla nautitaan enemmän takeaway-
aterioita perusteltu tarve suuremmille roska-astioille. Tähän kiinnitetään 
huomiota jäteastioiden sijoittelussa. Yleisiä wc-tiloja lisätään palauttei-
den ja verkostotarkastelun perusteella kohteisiin, joihin niiden sijoitta-
minen on mahdollista ja kustannuksiltaan kohtuullista vuosittain määrä-
rahan puitteissa.

Puhtaanapitopalveluiden ja riittävän kalustemäärän varmistamisen li-
säksi roskaantumisen hillinnässä tulee korostaa käyttäjän vastuuta 
kaupungin vastuun lisäksi. Koska ulkoalueet, puistot, aukiot ja muut 
yleiset alueet ovat kaikille avoimia paikkoja, niiden siisteyden ylläpitä-
minen velvoittaa myös alueiden käyttäjiä.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja 
yleisten alueiden jaoston lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ryhmäaloitteen, jonka on al-
lekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä, ja joka 
otsikoidaan ryhmäaloitteeksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Ruotsalaisen kansanpuolueen ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 737

HEL 2020-008032 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely
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09.11.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 17.09.2020 
§ 105

HEL 2020-008032 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Roskaantumisen hillinnän ohjelma

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut on käynnis-
tänyt roskaantumisen hillinnän ohjelman laatimisen yhteistyössä usei-
den eri tahojen kanssa. Työ kattaa roskaantumisen hillinnän toimenpi-
deohjelman laatimisen sekä roskaverkoston perustamisen. Roskaan-
tumisen hillinnän ohjelman tavoitteena on koota parhaat ideat käytän-
nön toimenpiteiksi roskaantumisen hillitsemiseksi.

Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelman laatiminen on aloitettu 
työpajatyöskentelyllä ja niistä saadut ideat ja toimenpiteet kootaan yh-
teen toimenpideohjelmaksi vuoden 2021 aikana. Osana ohjelmaa Hel-
singin kaupungin ympäristöpalvelut toteutti kesällä 2020 kansainvälisen 
kyselyn, jossa selvitettiin, millä toimenpiteillä muut kaupungit ovat pyr-
kineet hillitsemään roskaantumista, miten toimenpiteet koettiin ja miten 
onnistumista seurattiin. Noin kolmanneksella vastanneista kaupungeis-
ta oli toimenpideohjelma tai vastaava suunnitelma. Kyselyn tuloksista 
julkaistaan raportti syksyllä 2020. 

Helsingissä on toimittu roskaantumisen hillinnän eteen jo vuosia: puis-
tokummit ovat toimineet vuodesta 2005 ja vapaaehtoistyön koordinointi 
(talkoot rannoilla ja viheralueilla) vuodesta 1986. Tällä hetkellä ja ai-
emmin toimivia, roskaantumiseen liittyviä hankkeita ovat mm. Satakol-
kyt-hanke, Itämerihaasteen Nopeat kokeilut, Puhuva roskis, Roskavi-
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deo, Helli Helsinkiä ja Täti vihreä. Lisäksi jatkuvaa toimintaa ovat ym-
päristövalvonnan jäte- ja ympäristönsuojelulain mukaiset tehtävät. 

Roskaantumisen hillintä on mukana myös ympäristöjohtamisessa. 
Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöohjelmassa 2019 - 2021 on 
yhtenä toimenpiteenä roskaverkoston perustaminen. Helsinki on mu-
kana Plastic Declaration -julistuksessa ja sitoutuu mm. kehittämään st-
rategioita ja toimenpideohjelmia sekä asettamaan aikataulutettuja ta-
voitteita muoviroskan merkittävälle vähentämiselle. Ympäristöpolitiikka 
(luonnos) ottaa kantaa kierto- ja jakamistalouden edistämiseen. Helsin-
ki on myös mukana Kaikki muovi kiertää -projektissa, jossa keskitytään 
seuraaviin teemoihin: rakennusmuovi, purkujäte, rakennustyömaiden 
pakkausmuovin kierrätys.

Roska-astiat yleisillä alueilla

Aloitteessa ehdotetaan, että kaupunki voisi investoida suurempiin ja 
kannellisiin jäteastioihin. Helsingin kaupungin kaupunkitilaohje ja sen 
sisältämä kaupunkikalusteohje toimii kalusteiden, kuten roska-astiat, 
osalta suunnittelua ja hankintoja ohjaavana tekijänä. Kaupunkitilaoh-
jeessa on määritelty Helsinki-ilme, joka välittyy julkisessa ulkotilassa 
yhteisesti sovittujen materiaalien, kalusteiden ja varusteiden sekä tyyp-
piratkaisujen käytön myötä. Ratkaisuilla tuetaan alueiden toiminnalli-
suutta, turvallisuutta ja korkeaa laatutasoa. Helsingin julkisen ulkotilan 
kalustemallisto tuo kaupunkiin yhtenäisen ja tunnistettavan Helsinki-
ilmeen. Ilmettä luovat muotoilu, materiaalit ja pintakäsittely sekä väritys. 
Laadukas kalustevalikoima parantaa kalusteiden hankinnan, käytön 
sekä ylläpidon tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellisuutta. 

Helsingissä roska-astioiden sijoittelu tarkastellaan koko kaupungin 
osalta verkostotarkasteluna. Tällöin tarkistetaan keskeisten kulkuväy-
lien, aukioiden, oleskelualueiden ja toiminnallisten alueiden roska-
astioiden sijoittelu, niiden etäisyys toisistaan sekä astioiden koko. Tar-
kemmin yleisille alueille sijoitettavien roska-astioiden sijoitteluun ja ko-
koon vaikutetaan puisto- ja katusuunnitteluvaiheessa. Tällöin suunni-
telmassa tarkastellaan ihmisten kulkusuuntia, solmukohtia ja oleske-
luun tarkoitettujen alueiden sijaintia. Muilta osin ylläpito lisää ja poistaa 
roska-astioita saatujen palautteiden ja toiveiden sekä ylläpidosta vas-
taavien työntekijöiden näkemysten perustella. 

Roska-astioiden sijoitteluun ja kokoluokan valintaan vaikuttaa astioiden 
vaatima tyhjennystapa. Suurikokoisten roska-astioiden tyhjentäminen 
vaatii yleensä raskaampaa kalustoa. Syväsäiliöiden ja muiden nosti-
mella tyhjennettävien roska-astioiden sijoittelu mietitään jäteautojen 
edellyttämien käytävien leveys ja kantavuudet huomioiden. Lisäksi sy-
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väsäiliöt vaativat nimensä mukaisesti maanalaista syvyyttä yli 1,5 m, 
mikä rajoittaa niiden sijoittelua kaupunkiympäristössä. 

Roska-astioiden koko on pitkään ollut kasvusuunnassa. Vielä vuositu-
hannen alussa oli käytössä paljon 30 litraisia astioita. Niistä on siirrytty 
60 litraisiin, joka on edelleen yleinen koko, mutta osoittautunut jo pie-
neksi. Tämä näkyy erityisesti alueilla, joilla nautitaan take away-
aterioita tms. Varusteita uusittaessa ei juuri koskaan enää hankita alle 
100 litraisia astioita. Astian suuruuden yläraja tulee vastaan siinä, että 
puistoalueilla niiden tulee pääasiassa olla käsin tyhjennettävissä ja työ-
suojelumääräykset sallivat vain tietyn painoisen taakan noston. Helsin-
gissä oli keväällä (v. 2020) kaupungin kaupunkiympäristön toimialan 
yleisten alueiden ylläpidon vastuulla olevia roska-astioita puistoissa 
4 959 kpl ja katualueilla 2 898 kpl, yhteensä 7 857 kpl. Roska-astioiden 
koot vaihtelevat 60 l astiasta aina 5 m³:n syväsäiliöön. Näistä roska-
astioista 750 kpl on yli 600 l astioita ja syväkeräyssäiliöitä on yhteensä 
305 kpl. Helsingissä on jo lähes 150 kpl aurinkoenergialla toimivaa äly-
roskiksia, jotka puristavat jätteen tiiviiksi paketiksi. Yhteen roskikseen 
mahtuu viisi kertaa enemmän irtoroskaa tavalliseen verrattuna. 

Kaupunkiympäristön toimialan ylläpito käyttää puistoalueiden puhtaa-
napitoon (v. 2020) 3,4 miljoona euroa, josta noin 700 000 euroa menee 
laittomien kaatopaikkojen, yleisötapahtumien siivoukseen sekä merive-
sialueiden puhtaanapitoon. Katualueiden puhtaanapitoon käytetään (v. 
2020) 8,5 miljoonaa euroa. Katujen puhtaanapito tehdään pääosin ko-
neellisesti ja se käsittää suurelta osin katualueiden pesut sekä harjauk-
sen, jonka yhteydessä kaduilla oleva irtoroska poistuu. 

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan hal-
linnoimilla alueilla on myös lukuisia roska-astioita, jotka ovat osa kau-
pungin puhtaanapidon verkostoa.

Yleiset wc-tilat

Tällä hetkellä Helsingissä on yleisillä alueilla käytössä 46 City-
käymälää, jotka muutamaa lukuun ottamatta ovat käytettävissä ympäri 
vuorokauden ja joiden käyttö on maksutonta. Sofiankadun kiinteistössä 
on myös yksi yleinen WC. Kaupunkiympäristön toimiala lisää vuosittain 
määrärahan puitteissa yleisiä City-käymälöitä. WC-palveluja lisätään 
palautteiden ja verkostotarkastelun perusteella kohteisiin, joihin niiden 
sijoittaminen on mahdollista ja kustannuksiltaan kohtuullista. Valitetta-
vasti WC-palvelujen käyttö aiheuttaa paikoin myös häiriökäytöstä ja lä-
hiasukkaiden asumisviihtyisyyden laskua. Muutama WC on jouduttu 
sulkemaan yöksi toistuvien häiriöiden takia. City-käymälöiden ylläpito-
kustannukset vuonna 2020 ovat 1,47 miljoonaa euroa ja Sofiankadun 
wc:n 150 000 euroa.
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Helsinki Huussi on pilotointivaiheessa oleva kuivakäymälämalli, jonka 
toimivuutta testataan lähivuosina. Helsinki Huussi palvelisi käyttäjiä eri-
tyisesti luontokohteissa ja saarissa. Pilottivaiheessa kerätään myös tie-
to huussin ylläpitokustannuksista. 

Kaupunkiympäristön toimialalla on tehty ja tehdään tulevaisuudessakin 
varsin paljon viihtyisän ja puhtaan kaupunkiympäristön puolesta. Palve-
luiden ja riittävän kalustemäärän varmistamisen lisäksi tarvitaan avoin-
ta keskustelua yleisten alueiden käytön periaatteista. Ulkoalueet, puis-
tot, aukiot ja muut yleiset alueet ovat kaikille avoimia paikkoja, jolloin 
myös käyttäjän vastuuta tulee nostaa esiin kaupungin vastuun lisäksi.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Katriina Arrakoski, tiimipäällikkö, puhelin: 310 64382

katriina.arrakoski(a)hel.fi
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§ 782
V 25.11.2020 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vapaaehtoistyön 
edistämiseksi Helsingissä

HEL 2020-007764 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Iikka Avela, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 10062020 Stranius Leo, Valtuustoaloite vapaaehtois-
työn edistämiseksi Helsingissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin kaupunki käynnistää kokeilun, jossa se tarjoaa 
työntekijöilleen mahdollisuutta kokeilla vapaaehtoistoimintaa työajalla. 
Aloitteessa on todettu, että useassa yrityksessä ja organisaatiossa tar-
jotaan työntekijöille mahdollisuutta kokeilla vapaaehtoistoimintaa työ-
ajalla esimerkiksi 1−2 päivää vuodessa.

Työajalla tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa tai vapaaehtoistoimintaa 
varten myönnettävistä työ- tai virkavapaista ei ole määräyksiä Helsinkiä 
sitovissa virka- tai työehtosopimuksissa. Mahdollisuus osallistua va-
paaehtoistoimintaan työajalla olisi siten kaupungin työantajana päättä-
mä erillinen harkinnanvarainen ratkaisu. 
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Helsingin kaupunki on yksi työnantaja, joten työnantajan velvollisuus 
tasapuoliseen ja yhdenvertaiseen kohteluun ulottuu kaikkiin työntekijöi-
hin ja viranhaltijoihin siitä riippumatta, missä kaupungin toiminnossa 
henkilö työskentelee. Työajalla tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan käyt-
töönotto edellyttäisi siten, että sama mahdollisuus pitäisi pystyä järjes-
tämään tasapuolisesti kaikille. Kokeilun aloittaminen on epätarkoituk-
senmukaista, jos etukäteen on tiedossa, että tasapuolista kohtelua ei 
voida taata.

Varsinkin tietyissä kaupungin tehtävissä on työvoimapula ja haasteita 
saada riittävästi sijaisia. Useat työt edellyttävät sitä, että myös yhden 
päivän poissaoloa varten tarvitaan sijainen. Erityisesti sosiaali- ja ter-
veystoimialalla sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskas-
vatuksessa on tehtäviä, joihin olisi välttämätöntä saada sijainen myös 
lyhyiden poissaolojen ajaksi. Käytännössä henkilöstön vapauttaminen 
1−2 päiväksi vapaaehtoistoimintaan tarkoittaisi, että kyseisten toiminto-
jen esihenkilöiden pitäisi pystyä järjestämään vuosittain yhteensä usei-
ta tuhansia lyhyitä sijaisuuksia. Tämä kasvattaisi esihenkilöiden työ-
kuormaa entisestään. Monet kaupungin tehtävät ovat lisäksi lakisäätei-
siä, joten olisi välttämätöntä varmistaa, että palvelutoiminta saadaan 
varmasti turvattua myös tällaisten poissaolojen aikana. Lisäksi sijaisten 
palkkaaminen aiheuttaa lisäkustannuksia. 

Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on hyvin riippuvainen yksilön 
subjektiivisista arvoista. Mikäli vapaaehtoistoimintaa varten annettaisiin 
julkisin varoin palkallista vapaata, olisi syytä arvioida vastaako toiminta 
myös Helsingin kaupungin arvoja. Tällainen rajanveto kaupungin arvoi-
hin soveltuvan vapaaehtoistoiminnan välillä olisi kuitenkin hyvin hanka-
laa.

Henkilöstön tasapuolinen kohtelu, sijaisten rekrytointiin liittyvät haas-
teet ja kasvavat kustannukset sekä Helsingin arvoja vastaavan vapaa-
ehtoistoiminnan määrittämisen haasteet huomioon ottaen työajalla ta-
pahtuvan vapaaehtoistoiminnan kokeilua ei olisi näin ollen tarkoituk-
senmukaista toteuttaa.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Iikka Avela, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuutetun aloite 10062020 Stranius Leo, Valtuustoaloite vapaaehtois-
työn edistämiseksi Helsingissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 739

HEL 2020-007764 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.11.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Iikka Avela, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela(a)hel.fi
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§ 783
V 25.11.2020, Valtuutettu Otto Meren aloite haitallisten vieraslajien 
pyynnin tehostamiseksi

HEL 2020-006337 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Otto Meren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuutettu Otto Meri ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Helsinki selvittää keinoja tehostaa kaupungin alueella 
tapahtuvaa haitallisten vieraslajien pyyntiä, jotta alkuperäisten luon-
nonvaraisten eläinlajien elinolosuhteet paranisivat. 

Rakentamispalveluliikelaitos Stara tekee pienpetokantojen rajoittami-
seen tähtäävää työtä luonnonsuojelualueilla. Työ keskittyy Viikin Van-
hankaupunginlahden, Östersundomin lintuvesien sekä Harakan saaren 
luonnonsuojelualueiden linnuston suojelemiseen. Pyyntiä on laajennet-
tu myös linnustollisesti arvokkaille saarille. Haitallisten vieraslajien 
pyyntialueet suunnitellaan yhdessä ympäristöpalvelujen kanssa.

Viikin akateemisilla metsästäjillä (VAM) ollut merkittävä rooli pienpeto-
kantojen rajoittamistyössä Viikin Vanhankaupunginlahden kansainväli-
sestikin merkittävällä linnuston suojelualueella. Stara tekee pyyntityötä 
kaupungin omistamalla maa-alueella ja VAM valtion omistamalla alu-
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eella. Sipoon Kaunissaareen on myönnetty metsästyslupa paikalliselle 
Sibbo Skärgårds Jaktförening -metsästysseuralle pienpetojen pyyntiin. 
Östersundomin alueelta on vuokrattu alueita sekä hirvieläinten että 
pienriistan metsästykseen paikalliselle Östersundom Jaktförening -
metsästysseuralle. 

Kaupunkiympäristön toimialan ylläpito on myöntänyt joitakin metsästys-
lupia yksityishenkilöille yksittäiseen ongelmakohteeseen tai alueille, joil-
la pyynti tukee luonnonsuojelun tavoitteita. Linjausten ja tavoitteiden 
kannalta erityisen merkittävissä kohteissa on annettu pyyntityöhön käy-
tettäväksi loukkuja ja rautoja. Myös kanin pyynnissä on kaupungin or-
ganisoima ja ohjeistama metsästysjousiryhmä, joka pyytää kaneja ai-
datuilla siirtolapuutarha-alueilla metsästysluvalla. 

Tiheästi asuttu kaupunkialue soveltuu huonosti perinteisen vapaa-ajan 
metsästykseen. Kaikki metsästys metsästysseuroille vuokraamattomilla 
alueilla liittyy linnustonsuojeluun, kaupungin omaisuuden suojelemi-
seen tai sairaiden ja merkittävää häiriötä julkisilla alueilla aiheuttavien 
eläinyksilöiden pyydystämiseen. Kaupunkiympäristön haastavat olo-
suhteet edellyttää metsästäjältä osaamista, joka kyetään parhaiten 
varmistamaan myöntämällä pyyntilupia yksittäisille metsästäjille.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Otto Meren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 740
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HEL 2020-006337 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.11.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2020 § 611

HEL 2020-006337 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupungin omistamilla maa-alueilla tapahtuvan metsästyksen 
linjauksista päättää kaupunkiympäristön toimialan ylläpito -yksikkö. Ti-
heästi asuttu kaupunkialue soveltuu huonosti perinteisen vapaa-ajan 
metsästyksen harrastusalueeksi. Tästä syystä kaikki metsästys met-
sästysseuroille vuokraamattomilla alueilla liittyy linnustonsuojeluun, 
kaupungin omaisuuden suojelemiseen tai sairaiden ja merkittävää häi-
riötä julkisilla alueilla aiheuttavien eläinyksilöiden pyydystämiseen.

Kaupunkiympäristön toimialan ylläpito tilaa Staralta pienpetokantojen 
rajoittamiseen tähtäävää työtä luonnonsuojelualueiden ylläpitotyönä. 
Tämä työ keskittyy Viikin Vanhankaupunginlahden, Östersundomin lin-
tuvesien sekä Harakan saaren luonnonsuojelualueiden linnuston suoje-
lemiseen. Muiden saarien pyyntiä on laajennettu kahden viime vuoden 
aikana linnustollisesti arvokkaille Helsingin saarille. Haitallisten vieras-
lajien pyyntialueet suunnitellaan yhdessä ympäristöpalvelujen kanssa. 
Luonnonsuojelualueiden ylläpitotyön lisäksi muilta alueilta pyydyste-
tään vuosittain eläinsuojelullisista syistä muutamia sairaita eläimiä, lä-
hinnä kapisia supikoiria ja kettuja. 
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Kaupungin lisäksi on Viikin akateemisilla metsästäjillä, VAM, ollut mer-
kittävä rooli pienpetokantojen rajoittamistyössä Viikin Vanhankaupun-
ginlahden kansainvälisestikin merkittävällä linnuston suojelualueella. 
Stara tuottaa pyyntityön kaupungin omistamalle maa-alueelle ja Viikin 
akateemiset metsästäjät tuottavat samaa työtä valtion omistamalla alu-
eella. VAM:n metsästäjien työpanos valtion alueella tukee luonnollisesti 
kaupungin alueen pienpetopyyntiä. Tästä syystä pyyntityön jatkuvuu-
den ja pyyntipaineen tason säilyttämiseksi on sovittu Akateemisten 
metsästäjien kanssa, että pyyntityöstä maksetaan heille tulokseen poh-
jaava korvaus 30 euroa / pienpeto. Vuosittain maksettavan korvauksen 
keskiarvo vuosille 2011–2017 on ollut 750 euroa. Kaupungin yhteistyö 
Viikin akateemisten metsästäjien kanssa on jatkunut vuodesta 2001 
saakka. Vuoteen 2010 saakka oli voimassa sopimus, jossa VAM teki 
pyyntiä ja kaupunki maksoi siitä kiinteän summan 800 euroa keväällä ja 
800 euroa syksyllä. Innostus pyyntityöhön VAM:n keskuudessa kuiten-
kin hiipui ja siksi sopimus vaihdettiin työn tuloksellisuuteen pohjaavaan 
sopimukseen. Tämän tulokseen pohjaavan korvauksen lisäksi kaupun-
kiympäristön ylläpito on hankkinut Staran kautta VAM:lle joitakin pien-
petopyyntiin tarkoitettuja loukkuja sekä rakennusmateriaalia petojen 
vahtimiskopin rakentamiseen vuonna 2017 noin 900 euron arvosta. Si-
poon Kaunissaareen on myönnetty metsästyslupa paikalliselle Sibbo 
Skärgårds Jaktförening -metsästysseuralle pienpetojen pyyntiin. Öster-
sundomin alueelta on vuokrattu alueita sekä hirvieläinten että pienriis-
tan metsästykseen paikalliselle Östersundom Jaktförening -
metsästysseuralle. He tekevät aktiivista pienpetojen metsästystä omilla 
alueillaan ja siten tukevat omalla toiminnallaan myös Östersundomin 
lintuvesien pyynnin kokonaisvaikutusta.

Kaupungin oman tuotannon lisäksi kaupunkiympäristön toimialan ylläpi-
to myöntää joitakin metsästyslupia yksityishenkilöille, jotka haluavat 
tehdä pienpetojen pyyntiä linjauksia tukevissa kohteissa. Nämä luvat 
myönnetään joko tiettyyn paikalliseen ongelmakohteeseen tai sitten 
alueille, joilla pyynti tukee luonnonsuojelun tavoitteita. Yksittäiset luvat 
valmistellaan Starassa ja päätös luvasta tehdään kaupunkiympäristön 
ylläpidossa. Linjausten ja tavoitteiden kannalta erityisen merkittävissä 
kohteissa kaupunki on antanut pyyntityöhön loukkuja ja rautoja käyt-
töön. Myös kanin pyynnissä on kaupungin organisoima ja ohjeistama 
metsästysjousiryhmä, joka pyytää kaneja aidatuilla siirtolapuutarha-
alueilla metsästysluvalla. Ryhmän koko on rajattu noin 20 henkilöön. 
Ryhmä on periaatteessa avoin, mutta ryhmän jäsenenä pysyminen 
edellyttää todennettua aktiivisuutta pyynnissä.

Kaikkialla luonnonsuojelualueiden pyynnissä on siirrytty tai siirtymässä 
kohti palkkatyönä tehtävää vieraslajipoistoa. Työtä on kuitenkin niin 
paljon, vaikeissa paikoissa ja pyynti tapahtuu haastavaan aikaan, jol-
loin sitä ei saada mitenkään hoidettua vapaaehtoisella harrastustoimin-
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nalla. Harrastustoimintaan pohjaavissa projekteissa jatkuvuus on iso 
ongelma, johon myös Helsingin kaupunki on törmännyt linnustonsuoje-
lualueiden vieraspetopyynnin organisoinnissa. Vuosien arvokas työ va-
luu hukkaa, kun esimerkiksi metsästysseuran pari aktiivisinta jäsentä 
vaihtaa harrastusta tai asuinpaikkaa.

Usein harrastustoiminnassa sen isoin merkitys on harrastajien henki-
selle hyvinvoinnille ja sosiaaliselle yhdessäololle. Jo metsästyseurojen 
säännöt usein aiheuttavat sen, että kaikkia jäseniä pitää kohdella tasa-
puolisesti ja kaikki pitää päästää mukaan. Valitettavasti etenkin Helsin-
gin kaupungin alueen kaltaisessa ympäristössä tämä aiheuttaa isoja 
haasteita pyyntiolosuhteiden, pyyntiporukan osaamisen sekä motivaa-
tion puolesta.

Vapaaehtoisuuteen pohjaavasta työstä on saatu parempia kokemuksia 
yksittäisten vapaaehtoisten henkilöiden työstä. Luopumalla seuratoi-
minnasta olemme saaneet laadullisesti ja määrällisesti parempia tulok-
sia. Ylläpito käyttää vuosittain 70 000 euroa haitallisten vieraslajien 
pyyntiin.

Liitteenä kolme karttaa Viikin Vanhankaupunginlahden, Östersundomin 
ja Kaivopuiston edustan saarten pienpetoloukuista ja minkkiraudoista. 
Harmaat ovat minkkirautoja ja värilliset pienpetoloukkuja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Vesa Koskikallio, metsävastaava, puhelin: 310 38452

vesa.koskikallio(a)hel.fi
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§ 784
V 25.11.2020, Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien ai-
heuttamien haittojen vähentämiseksi

HEL 2020-007752 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisätään uudeksi kappaleeksi 8 kappale:

"Valkoposkihanhien näillä ja muilla keskeisillä ongelma-alueilla aiheut-
tamien haittojen vähentämiseksi ja tehokkaiden toimenpiteiden mahdol-
listamiseksi kaupunki hakee poikkeuslupaa ELY-keskukselta ennen 
valkoposkihanhien seuraavaa kevätmuuttoa. "

Tämä lisäys tulisi toiseksi viimeiseksi kappaleeksi, ennen "Tutustutaan 
Espoon..." alkavaa kappaletta.

Kannattaja: Tomi Sevander

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Fatim Diarra, Veronika Honkasalo, Mikko Kiesiläinen, Anni Sinnemäki, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 9
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan 
Vapaavuori

Kaupunginhallitus hyväksyi Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 6 - 9.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Liitteet

1 Otto Meren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Otto Meri ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsingin kaupunki ryhtyy tehokkaisiin toimenpiteisiin valkoposki-
hanhien määrän ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.           

Kaupunkiympäristön toimiala tutkii parhaillaan pysyviä ja tehokkaita 
ratkaisuja valkoposkihanhien torjumiseksi keskeisimmillä puistoalueilla.

Kaivopuistossa käynnistyy kokeilu, jossa matalaa aitaa rakennetaan li-
sää ja kunnostetaan jo olemassa olevaa. Ensi keväänä aidan viereen 
jätetään leikkaamaton nurmivyöhyke. Kokeilun tavoitteena on, että 
hanhiemot poikasineen pystyttäisiin ohjaamaan muualle kuin juhlaken-
tälle. Tämän lisäksi juhlakentällä kokeillaan ruohonleikkuuta isolla ro-
bottileikkurilla ja samalla seurataan, onko sillä vaikutusta hanhien käyt-
täytymiseen. 

Selvitysten mukaan hanhet pysyvät poissa alueilta, joissa on pitkäksi 
kasvanutta heinää tai nurmea. Hanhien lentokyvyttömät poikaset eivät 
pääse myöskään umpinaisella aidalla rajatulle nurmialueelle, joten ai-
doilla rajatut nurmikot pysyvät melko siisteinä. Pitkä heinä tai umpinai-
set aidatut alueet eivät kuitenkaan sovi kaikkiin valkoposkihanhien val-
taamiin kohteisiin.

Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee toimenpiteitä ensi kesäksi. 
Hanhien torjumiseksi toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti Kaivopuis-
toon, Arabianrantaan, Munkkiniemen rantapuistoon sekä Töölönlahden 
puistoon.

Tutustutaan Espoon ELY-keskukselle toimittamaan raporttiin ja hyö-
dynnetään näitä tietoja omassa toiminnassa. Asiantuntijayhteistyötä on 
lisätty Helsingin ja Espoon välillä.
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Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Otto Meren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 741

HEL 2020-007752 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.11.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 27.10.2020 § 627
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HEL 2020-007752 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Viime vuosina valkoposkihanhien laiduntamista puistoalueilla on yritetty 
torjua kokeilemalla hanhiaitoja sekä jättämällä pidempää heinäkasvus-
toa. Aitakokeilu perustuu lentokyvyttömien hanhien (poikaset, sulkasa-
don aika) kulkemisen estämiseen. Aitaa kokeiltiin Arabian rantapuis-
tossa vuonna 2016. U-malliset aidat eivät ihan täysin pitäneet hanhia 
poissa, mutta tulokset olivat tyydyttäviä. Samaa hanhiaitaa kokeiltiin 
myös Kaivopuistossa vuosina 2017-2019, mutta edelleen vain tyydyttä-
vin tuloksin.

Porolahden puistossa jätettiin nurmi leikkaamatta vuonna 2018, mutta 
nurmikonleikkuukokeilu toteutettiin ilman tarkempaa seurantatutkimus-
ta. Leikkaamatta jätetty kasvusto jäi kuitenkin melko matalaksi, sillä 
puistossa kasvoi luonnostaan eri kärsämöitä. Ne eivät kasva riittävän 
korkeiksi ohjaamaan hanhien kulkua pois keskeiseltä puistoalueelta. 

Selvitysten mukaan hanhet pysyvät poissa alueilta, joissa on pitkäksi 
kasvanutta heinää tai nurmea. Hanhien lentokyvyttömät poikaset eivät 
pääse myöskään umpinaisella aidalla rajatulle nurmialueelle, joten ai-
doilla rajatut nurmikot pysyvät melko siisteinä. Pitkä heinä tai umpinai-
set aidatut alueet eivät kuitenkaan sovi kaikkiin valkoposkihanhien val-
taamiin kohteisiin.

Espoossa on karkotettu koiran avulla valkoposkihanhia Tapiolassa 
muutamilta erikseen ELY:n poikkeuslupahakemuksessa määritellyiltä 
nurmialueilta (Otsolahti, Leimuniitty, Silkkiniitty, Takojanpuisto). Näiden 
kohteiden yhteenlaskettu hanhimäärä oli vuonna 2019 SYKE:n ja Hel-
singin kaupungin yhteisessä laskennassa heinäkuun lopussa 41 % 
korkeampi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Koirakarkotus ei 
alustavien tulosten perusteella näytä vähentävän hanhien määrää lop-
pukesällä. 

Espoo raportoi oman kolmevuotisen poikkeuslupansa mukaisesti teh-
dyn hanhikarkotuksen tulokset vuosittain ELY:lle. Tutustumme Espoon 
raporttiin ja hyödynnämme tietoja tuloksista Helsingissä. Olemme myös 
lisänneet asiantuntijayhteistyötä Helsingin ja Espoon välillä.

Kaivopuistossa alkaa tänä syksynä kokeilu, jossa matalaa aitaa raken-
netaan lisää ja kunnostetaan jo olemassa olevaa. Ensi keväänä aidan 
viereen jätetään leikkaamaton nurmivyöhyke. Kokeilun tavoitteena on, 
että hanhiemot poikasineen pystyttäisiin ohjaamaan muualle kuin juh-
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lakentälle. Tämän lisäksi juhlakentällä kokeillaan ruohonleikkuuta isolla 
robottileikkurilla ja samalla seurataan, onko sillä vaikutusta hanhien 
käyttäytymiseen. 

Kaupunkiympäristön toimialalla tutkitaan parhaillaan, millaisia pysyviä 
ja tehokkaita ratkaisuja löytyy valkoposkihanhien torjumiseksi keskei-
simmillä puistoalueilla.

Hanhien suosimat puistoalueet ovat asukkaille tärkeitä virkistysalueita 
ja osa niistä myös puistohistoriallisesti arvokkaita kohteita, joissa toi-
menpiteet tulee suunnitella kohteisiin sopiviksi. Ensi kesää ajatellen 
toimialalla sovitaan tavoitteet torjuntaan, suunnitellaan tavoitteiden mu-
kaiset toimenpiteet keskeisimpiin valkoposkihanhien suosimiin puistoi-
hin. Samalla sovitaan toimenpiteiden seurannasta, joilla voidaan arvioi-
da toimenpiteiden vaikuttavuutta. Hanhien torjumiseksi toimenpiteitä 
kohdistetaan erityisesti Kaivopuistoon, Arabianrantaan, Munkkiniemen 
rantapuistoon sekä Töölönlahden puistoon.

20.10.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Vesa Koskikallio, metsävastaava: 310 38452

vesa.koskikallio(a)hel.fi
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§ 785
V 25.11.2020, Valtuutettu Mia Haglundin aloite Vaasankadun muut-
tamisesta pihakaduksi

HEL 2020-008039 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys kappaleen 4 loppuun: ”Väliaikaisia katutilan viih-
tyvyyttä lisääviä järjestelyjä kokeillaan Vaasankadulla kesällä 2021.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

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

Jaa-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 6
Fatim Diarra, Veronika Honkasalo, Mikko Kiesiläinen, Anni Sinnemäki, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 6 (2 tyhjää).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mia Haglundin aloite
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mia Haglund ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki aloittaa suunnittelun Vaasankadun muuttamisesta 
pihakaduksi. Aloitteen tekijöiden mukaan Vaasankatua tulee kehittää 
katutilaksi, jossa kulku tapahtuisi kävelyn ja pyöräilyn ehdoilla, kuiten-
kin sallien myös autoliikenteen. Lisäksi puistomaisella pihakadulla liik-
keet voisivat avautua enemmän kadulle luoden elävämpää kaupunkiti-
laa.

Kaupunginhallitus katsoo asiasta saatuun kaupunkiympäristölautakun-
nan lausuntoon viitaten, että Vaasankadun muuttaminen pysyvästi pi-
hakaduksi ei ole välttämätöntä aloitteessa esitettyjen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Sen sijaan kaupunki jatkaa viihtyisämmän kaupunkitilan 
kehittämistä mahdollistamalla tulevaisuudessa kevyin järjestelyin toteu-
tettavia kokeiluja katualueiden järjestelyjen muuttamisesta jalankulki-
jaystävällisemmiksi, vehreämmiksi ja viihtyisämmiksi. Väliaikaisia jär-
jestelyjä, kuten katuvihreän ja levähdyspenkkien sijoittamista kadun-
varsipysäköintipaikoille, voidaan toteuttaa kaupungin sopiviksi arvioimil-
la kantakaupungin katuosuuksilla. 

Kokeiluja väliaikaisista katujärjestelyistä suunniteltaessa liikenne- ja ka-
tusuunnittelu sekä vuorovaikutus ovat keskeisessä roolissa. Kaupun-
ginhallitus pitääkin tärkeänä, että myös mahdollisten kokeilujen toteu-
tuksessa edellytetään laajaa vuorovaikuttamista asukkaiden kanssa ja 
yhteistyötä kaupungin eri asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi ennen piha-
katu- tai muidenkaan katutilaan kohdistuvien suunnitelmien laatimista 
kadun ja sen poikkikatujen yritysten suhtautuminen mahdollisiin kehit-
tämisehdotuksiin tulee selvittää yhteistyössä yritysluotsien kanssa. 

Katuympäristön parantamisen resurssit ovat lähivuosina vähäiset Vaa-
sankadun kaltaisissa kohteissa, jotka eivät tue joukkoliikennettä tai 
asuntotuotantoa tai eivät lisää yleistä turvallisuutta. Vaasankadulle ei 
kohdistu lähivuosina perusparannustarpeita eikä sille ole osoitettu in-
vestointimäärärahaa. 

Edellisen kerran Vaasankadun liikennejärjestelyjä käsiteltiin valtuustoa-
loitteen käynnistämänä vuonna 2013. Tuolloin Vaasankatua esitettiin 
muutettavaksi kävelykaduksi. Aloitteen johdosta Vaasankadulla toteu-
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tettiin kesäkaudella 2013 kaupunginvaltuuston edellyttämällä tavalla 
kävelykatukokeilu väliaikaisjärjestelyin. Vaasankadun kävelykatukokei-
lun jälkeen kadulle on myönnetty lupia Parklet-terasseille korvaamaan 
pysäköintipaikkoja. Vaasanpuistikkoa on voinut varata tapahtumiin 
sähköisen Varaamo -palvelun kautta ja se on varustettu tapahtuma-
sähköllä.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mia Haglundin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 744

HEL 2020-008039 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.11.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta 29.09.2020 § 562

HEL 2020-008039 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginvaltuusto päätti 27.2.2013, että Vaasankadulla kokeillaan 
kesäaikaista kävelykatua, sillä määrärahojen niukkuuden vuoksi katua 
ei ollut mahdollista muuttaa kävelykaduksi rakenteellisesti. Liikenne-
suunnittelupäällikön päätöksen 26.4.2013 mukaisesti Vaasankatu muu-
tettiin kävelykaduksi 1.6. - 30.9.2013 väliseksi ajaksi. Kokeilu toteutet-
tiin kevyesti tilapäisillä liikennemerkeillä. Kaupunki järjesti puitteet ko-
keilulle, toimi lupaviranomaisena muun muassa terassien laajentami-
selle sekä vastasi kokeilun vuorovaikutuksesta ja seurannasta. Kävely-
katukokeilusta raportoitiin lautakunnalle 26.11.2013 lähinnä uusien toi-
mintatapojen ja vuorovaikuttamisen näkökulmasta. Kävelykatukokeilu 
poisti kadulta 80 asukaspysäköintipaikkaa ja huoltoajo kadulla oli edel-
leen mahdollista kello 5 – 11 välisenä aikana. 

Pihakadulla tarkoitetaan jalankululle ja ajoneuvoliikenteelle yhteisesti 
tarkoitettua katua. Pihakadun yleisvaikutelman tulee olla sellainen, että 
autoilija tai muu ajoneuvon kuljettaja huomaa liikkuvansa hänelle itsel-
leen ja jalankulkijoille yhteisesti tarkoitetulla alueella, jossa hänen tulee 
ajaa hitaasti ja väistää jalankulkijoita. Tieliikennelaissa pihakadulle on 
määritelty omat liikennesäännöt:
- Pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintipaikoilla.
- Ajonopeus on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 
km/h.
- Ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku.
- Jalankulkija saa kulkea sen kaikilla osilla ajoneuvoliikennettä kuiten-
kaan tarpeettomasti estämättä.
- Risteyksessä pihakadulta tulevan kuljettajan on aina väistettävä muu-
ta liikennettä.

Vaasankatu on tonttikatu, jonka molemmin puolin on kadunvarsipysä-
köinti sallittu. Nopeusrajoitus on 30 km/h. Ajoradan leveys on 5 metriä 
ja jalkakäytävien perusleveydet 4 metriä. Liittymien kohdat on kaven-
nettu kadunylitysten kohdalla. Suojateitä on merkitty vain risteysalueil-
le. Kinaporinkadun ja Vaasankadun liittymiskohta on varustettu korote-
tulla suojatiellä. Pyöräilijät käyttävät ajorataa. Fleminginkadun ja Kina-
porinkadun välisellä katuosuudella on tasa-arvoisia katuliittymiä 125 - 
160 metrin välein. Kaupungin liikennemäärätiedot ovat Vaasankadulla 
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27 vuotta vanhoja, joten katu on lisätty liikenne- ja katusuunnittelupal-
velun moottoriajoneuvoliikenteen liikennemäärien laskentaohjelmaan 
keväälle 2021. Samassa yhteydessä on tarkoitus laskea myös jalan-
kulkijamääriä. Vuoden 1993 laskentojen mukaan liikennemäärät ovat 
olleet keskimäärin 1800 - 4100 ajoneuvoa arkivuorokaudessa. Vuosina 
2009 – 2020 kadulla tapahtui 22 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, 
joista yksi johti henkilöauton kuljettajan ja yksi jalankulkijan loukkaan-
tumiseen. Muut onnettomuudet ovat olleet pääosin moottoriajoneuvoi-
hin kohdistuneita omaisuusvahinkoja. Kadun pinnoitteet ovat luonnon-
kiveä erotuskaistoilla, joilla on paikoin pyörätelineitä. Kadun pohjois-
reunassa on puurivi. Katutilassa on siten useita erilaisia jalankulkijoiden 
viihtyisyyttä ja liikenneturvallisuutta lisääviä elementtejä.

Jotta Vaasankadun pihakaduksi muuttaminen olisi tarkoituksenmukais-
ta ja tukisi tieliikennelain säännöksien toteutumista, kadun liikennemää-
rien tulisi olla alhaiset, enintään 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Piha-
kadulla ei saa olla jalankulkua ja muuta liikennettä toisistaan erottavia 
jalkakäytäviä. Myös suoria yli 50 metriä pitkiä katuosuuksia tulee vält-
tää. Autojen läpiajoliikenne tulee estää rakenteellisesti. Pihakadun si-
sään- ja ulosajokohdan tulee myös erottua reunakivijärjestelyiltään 
muista normaaleista katuliittymistä eikä pihakatu saisi olla yksi nelihaa-
raristeyksen haaroista. Kadun huoltoliikenteen tulee olla vähäistä. Pi-
hakaduilla panostetaan muun muassa päällysteiden, valaistuksen ja 
kalusteiden yksityiskohtaiseen suunnitteluun siten, että niillä voidaan 
turvata pihakadun toiminnallisuus ja kunnossapito.

Vaasankadun katutilan muuttaminen kokonaan tai osittain pihakaduksi 
edellyttää liikenne- ja katusuunnittelua, huoltoliikenteen tarpeiden ja 
reittien selvittämistä, kadunvarsipaikkojen poiston vaikutusten ja yritys-
vaikutusten arviointia, laajaa vuorovaikuttamista asukkaiden kanssa ja 
yhteistyötä kaupungin eri asiantuntijoiden kanssa. Liikennesuunnittelun 
ja vuorovaikutuksen tarve koskee myös kokeiluja. Kadulle ei kohdistu 
lähivuosina perusparannustarpeita eikä sille ole osoitettu investointi-
määrärahaa. Katua on kunnostettu hiljattain. Olemassa olevan ympä-
ristön, kuten Vaasankadun, parantamisen resurssit ovat vähäiset seu-
raavina vuosina niissä kohteissa, jotka eivät tue joukkoliikennettä tai 
asuntotuotantoa tai eivät lisää yleistä turvallisuutta, ellei hankkeelle ole 
järjestettävissä erillismäärärahaa. 

Vaasankadun kävelykatukokeilun jälkeen kadulle on myönnetty lupia 
Parklet -terasseille korvaamaan pysäköintipaikkoja. Vaasanpuistikkoa 
on voinut varata tapahtumiin sähköisen Varaamo -palvelun, joka on 
luotu helpottamaan tapahtumien ja vuokrauksien organisointia, kautta. 
Aukion kehittämistyö jatkuu, mikä antaa suuntaviivoja myös alueen ko-
konaisvaltaiseen kehittämiseen. Tähän mennessä aukiolle on raken-
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nettu jo tapahtumasähkö. Vaasankadun elävöittämiseksi asukkaat voi-
vat hyödyntää myös kaupungin yritysluotseja. Pihakaduksi muuttami-
nen ei siten ole välttämätöntä aloitteessa esitettyjen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi.

Kaupunki jatkaa viihtyisämmän kaupunkitilan kehittämistä kokoamalla 
pakin toimenpiteistä, joiden avulla voidaan tulevaisuudessa kevyin jär-
jestelyin kokeilla katualueiden järjestelyjen muuttamista jalankulkijays-
tävällisemmiksi, vehreämmiksi ja viihtyisämmiksi. 

Väliaikaisia järjestelyjä, kuten katuvihreän ja levähdyspenkkien sijoit-
tamista kadunvarsipysäköintipaikoille, voidaan toteuttaa kaupungin so-
piviksi arvioimilla kantakaupungin katuosuuksilla.

Käsittely

29.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lisäys lausunnon loppuun:

Kaupunki jatkaa viihtyisämmän kaupunkitilan kehittämistä kokoamalla 
pakin toimenpiteistä, joiden avulla voidaan tulevaisuudessa kevyin jär-
jestelyin kokeilla katualueiden järjestelyjen muuttamista jalankulkijays-
tävällisemmiksi, vehreämmiksi ja viihtyisämmiksi. 

Väliaikaisia järjestelyjä, kuten katuvihreän ja levähdyspenkkien sijoit-
tamista kadunvarsipysäköintipaikoille, voidaan toteuttaa kaupungin so-
piviksi arvioimilla kantakaupungin katuosuuksilla.

Kannattaja: Laura Rissanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys lausunnon loppuun: Kaupunki jatkaa viihtyisämmän 
kaupunkitilan kehittämistä kokoamalla pakin toimenpiteistä, joiden avul-
la voidaan tulevaisuudessa kevyin järjestelyin kokeilla katualueiden jär-
jestelyjen muuttamista jalankulkijaystävällisemmiksi, vehreämmiksi ja 
viihtyisämmiksi.  
Väliaikaisia järjestelyjä, kuten katuvihreän ja levähdyspenkkien sijoit-
tamista kadunvarsipysäköintipaikoille, voidaan toteuttaa kaupungin so-
piviksi arvioimilla kantakaupungin katuosuuksilla.

Jaa-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Antti Koskela, Ja-
pe Lovén
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Ei-äänet: 7
Mia Haglund, Noora Laak, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Lau-
ra Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 1
Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mia Haglundin vastaehdotuk-
sen äänin 7-5 (1 tyhjä).

22.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Inga Valjakka, tiimipäällikkö: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2020 68 (285)
Kaupunginhallitus

Asia/12
16.11.2020

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

§ 786
V 25.11.2020, Valtuutettu Emma Karin aloite matalan kynnyksen pa-
risuhdetuen tuomisesta perhekeskuksiin

HEL 2020-006338 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Emma Kari ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
matalan kynnyksen parisuhdetuen tarjoamista perhekeskuksissa ja pa-
risuhdepalvelujen piiriin pääsemisen lisäämistä.  

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa ehdotettua perhekeskusten 
parisuhdetukea tarjoavat osana omaa perustehtäväänsä äitiys- ja las-
tenneuvola, kasvatus- ja perheneuvonta, lapsiperheiden sosiaaliohjaus 
sekä lapsiperheiden palvelutarpeen arviointiyksikkö, erityisen tuen per-
hesosiaalityö ja lastensuojelu sekä pariterapian yksikkö, joka tarjoaa 
paripsykoterapiaa. Yhteistyötä on tarkoitus vahvistaa kolmannen sekto-
rin toimijoiden kanssa. Myös päihde- ja psykiatrian palvelut tarjoavat 
apua lapsiperheiden parisuhteisiin.      

Kaupunkistrategian 2017-2021 linjauksiin kuuluu mm. perustason pal-
velujen parantaminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. 
Vuosittain toimialojen käyttösuunnitelmissa on ohjattu ja on jatkossakin 
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mahdollista ohjata resursseja aloitteessa esille nostettuihin perheiden 
oikea-aikaisen tuen palveluihin. Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 
käyttösuunnitelmassa lapsiperheiden parisuhteiden tukeminen on mu-
kana vanhemmuuden tukemisen kautta lasten ja nuorten matalan kyn-
nyksen mielenterveyspalvelujen kehittämisessä. Parisuhteiden tukemi-
nen huomioidaan ennaltaehkäisevästi myös lähisuhdeväkivallan palve-
luketjun sekä päihteiden käyttö lapsiperheissä -palveluketjun kehittämi-
sessä.             

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Vastaus on 
lautakunnan lausunnon mukainen. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 746

HEL 2020-006338 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.11.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.09.2020 § 138

HEL 2020-006338 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Emma Karin sekä 18 muun valtuutetun valtuus-
toaloitteesta:

"Aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut tuovat esiin koronatilanteen ai-
heuttamaa parisuhdeongelmien lisääntymistä ja tämän negatiivisia vai-
kutuksia lasten hyvinvointiin. Valtuutetut ovat huolissaan, ettei perhe-
keskusten ammattilaisilla ole tarpeeksi aikaa ja osaamista parisuhdea-
sioiden käsittelyyn ja ettei kaupungin oma pariterapiayksikkö pysty vas-
taamaan ja saavuttamaan kaikkia pariterapian tarpeessa olevia van-
hempia. Valtuutetut ehdottavat, että Helsingissä tarjottaisiin matalan 
kynnyksen parisuhdetukea perhekeskuksissa sekä useammalle van-
hemmalle mahdollisuuksia saada parisuhdeterapiaa.

Koronatilanteen vaikutuksista

Koronakriisi on samanaikaisesti sekä lisännyt perheiden yhdessäoloai-
kaa että vähentänyt perheiden kasvatustyön tukirakenteita (etäkoulu, 
päivähoidon vähentyminen). Tämä on lisännyt poliisin ja lastensuojelun 
tietojen mukaan myös parisuhteisiin liittyviä ongelmia (vuorovaikutu-
songelmat, päihteiden käyttö, riidat). Näiden ongelmien ratkaisuihin 
tarvitaan kaikkia lapsiperheiden kanssa työtä tekeviä toimijoita sekä 
näiden toimijoiden välistä yhteistyötä.

Nykyiset palvelut parisuhteita tukemassa

Parisuhdetukea tarjoavat perhekeskuksissa jo tällä hetkellä useat eri 
toimijat (äitiys- ja lastenneuvola, kasvatus- ja perheneuvonta, lapsiper-
heiden sosiaaliohjaus sekä lapsiperheiden palvelutarpeen arviointiyksi-
köt, erityistä tukea tarvitsevan perhesosiaalityö, lastensuojelu) osana 
omaa perustehtävää. Suoraa tietoa ei ole siitä, miten moni asiakas saa 
parisuhteeseen liittyvää tukea eri perhekeskuspalveluissa.

Perhekeskusten henkilöstöllä on koulutusten ja työkokemusten perus-
teella hyvät perusvalmiudet tarjota vanhemmille ammatillista tukea pa-
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risuhteisiin. Perhekeskuksissa on myös tarjolla keskitetty pariterapian 
yksikkö, joka tarjoaa paripsykoterapiaa. Pariterapian kiirehoitoa (5–7 
tapaamista), joka on tarkoitettu kaikista kiireellisintä apua tarvitseville 
pareille, saa noin 120 asiakasparia vuodessa. Kokonaisuudessaan pa-
riterapiassa hoidetaan noin 700 paria vuodessa. Heistä valtaosa on 
pikkulapsiperheitä. Pariterapiaa odottaa tällä hetkellä 415 perhettä ja 
jonotusaika on noin 10 kuukautta. Keväällä osa pariskunnista ei halun-
nut tarjottua etävastaanottoaikaa ja osa perheistä sai ajan nopeammin. 
Keväällä tarjottiin tavanomaista enemmän myös kiireaikoja.

Peruspalveluissa keskitytään tunnistamaan ne parit ja perheet, jotka tu-
levat autetuksi kevyemmän tason palveluissa ja jotka tarvitsevat parip-
sykoterapiaa parisuhteen vuorovaikutuspulmien ratkaisemiseksi. Pe-
ruspalveluissa resursseja pyritään myös kohdentamaan siten, että yhä 
useampi saa riittävästi tukea peruspalveluissa. Paripsykoterapia ei ole 
kaikkien vanhempien kohdalla tarkoituksenmukaisin palvelu parisuhtei-
den tukemiseen. Parisuhteiden tukemisen palveluvalikoimaa on lisätty 
perhekeskuksien kasvatus- ja perheneuvoloissa, joissa on lisätty ryh-
mämuotoista toimintaa ja avoimia teemailtoja, jotta yhä useampi saisi 
palveluja. Järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä on hyviä koke-
muksia ja sitä aiotaan lisätä. Lapsiperheiden parisuhteet pyritään huo-
mioimaan myös esimerkiksi päihde- ja psykiatrian palveluissa. Parisuh-
teiden tukemiseksi kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehtävän yh-
teistyön vahvistaminen on myös keskeistä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että lapsiperheet saavat 
tarvitsemaansa tukea koronasta seuranneiden ongelmien ratkaisemi-
seksi matalalla kynnyksellä ja ilman kohtuuttomia odotusaikoja. Lauta-
kunta toivoo, että lapsiperheiden lisääntynyt tuen tarve otetaan huo-
mioon talousarviota laadittaessa.

Perhekeskusten palvelujen toimijoiden hyvää parisuhteiden tukemisen 
osaamista on tärkeää kehittää entisestään. Laajan verkostomaisen 
työotteen lisäksi tarvitaan kouluttautumista turvaamaan hyvä osaami-
sen taso. Tätä kouluttautumista huomioidaan ja toteutetaan talousar-
vion puitteissa.

Toimien yhteys strategiaan ja käyttösuunnitelmaan

Toteutetut ja suunnitellut toimet lapsiperheiden parisuhteiden tukemi-
seksi ovat linjassa Helsingin kaupunkistrategian hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen tavoitteiden kanssa. Peruspalveluissa on strategian 
mukaisesti kehitetty yhteistyömalleja riskiryhmien etsimiseksi ja tunnis-
tamiseksi sekä ohjaamiseksi sopivaan palveluun. Strategian lasten ja 
nuoren syrjäytymisen ehkäisyn mukaisesti parisuhteiden tukemisella on 
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vahvistettu vanhemmuutta sekä tätä kautta edistetty lasten ja nuorten 
hyvinvointia.

Vuoden 2020 käyttösuunnitelmassa lapsiperheiden parisuhteiden tu-
keminen on mukana vanhemmuuden tukemisen kautta lasten ja nuor-
ten matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen kehittämisessä. Pari-
suhteiden tukeminen huomioidaan ennaltaehkäisevästi myös käyttö-
suunnitelman mukaisissa lähisuhdeväkivallan palveluketjun sekä päih-
teiden käyttö lapsiperheissä -palveluketjun kehittämisessä.

Yhteenveto

Peruspalvelujen henkilöstön nykyinen osaaminen ja resursointi ovat riit-
tävät parisuhteiden ammatilliseksi tukemiseksi perhekeskuksissa. Li-
säksi pariterapiayksikkö tarjoaa tukea terapeuttisempaa palvelua tarvit-
seville pareille. Perhekeskuksissa on perusteltua jatkaa toimintamallien 
kehittämistä nykyisillä resursseilla lapsiperheiden vanhempien parisuh-
teiden tukemiseksi. Olemassa olevien toimien ja suunnitelmien lisäksi 
voidaan talousarvion puitteissa ohjata asiakkaita muun muassa järjes-
töjen tuottamien parisuhdepalvelujen piiriin.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupungin nykyiset palvelut pystyvät tarjoamaan riittävässä 
määrin palveluja lapsiperheiden vanhempien parisuhteiden tukemisek-
si. Maksuttomat julkisin varoin tuotetut matalan kynnyksen parisuhteen 
palvelut mahdollistavat myös pienituloisten käyttää palveluja. Palvelut 
ovat saatavilla kaikille helsinkiläisille lapsiperheille."

Käsittely

01.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esityksen kohdan "Toimien yhteys stra-
tegiaan ja käyttösuunnitelmaan" toisen kappaleen viimeisen virkkeen 
kuulumaan seuraavasti: "Parisuhteiden tukeminen huomioidaan ennal-
taehkäisevästi myös käyttösuunnitelman mukaisissa lähisuhdeväkival-
lan palveluketjun sekä päihteiden käyttö lapsiperheissä -palveluketjun 
kehittämisessä."

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sandra Hagman: Lisätään kappaleen 6 jälkeen seuraavaa: "So-
siaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että lapsiperheet saavat tar-
vitsemaansa tukea koronasta seuranneiden ongelmien ratkaisemiseksi 
matalalla kynnyksellä ja ilman kohtuuttomia odotusaikoja. Lautakunta 
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toivoo, että lapsiperheiden lisääntynyt tuen tarve otetaan huomioon ta-
lousarviota laadittaessa."

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

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

Jaa-äänet: 4
Leo Bergman, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen

Ei-äänet: 9
Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Kati Juva, Touko Niini-
mäki, Aleksi Niskanen, Sanna-Mari Oranen, Karita Toijonen, Sanna 
Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sandra Hagmanin vas-
taehdotuksen äänin 9 - 4.

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

18.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jarkko Luusua, toiminnansuunnittelija, puhelin: 09 310 42303

jarkko.luusua(a)hel.fi
Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 09 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
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§ 787
F 25.11.2020, Den av ledamoten Marcus Rantala väckta motionen 
om ett åtgärdsprogram för att trygga servicen på svenska för barn 
med särskilda behov

HEL 2020-007152 T 00 00 03

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Stadsstyrelsen uppmanar fostrans- och utbildningsnämnden samt so-
cial- och hälsovårdsnämnden att följa med tillgången till och kvaliteten 
av tjänsterna för svenskspråkiga barn med särskilda behov och att vid-
ta åtgärder för att rätta till brister som upptäckts.

Behandling

Motförslag:
Marcus Rantala: Stadsstyrelsen uppmanar fostrans- och utbildnings-
nämnden samt social- och hälsovårdsnämnden att följa med tillgången 
till och kvaliteten av tjänsterna för svenskspråkiga barn med särskilda 
behov och att vidta åtgärder för att rätta till brister som upptäckts.

Understödd av: Daniel Sazonov

Stadsstyrelsen godkände enhälligt Marcus Rantalas förslag som änd-
rats enligt motförslaget.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Ledamoten Marcus Rantalas motion

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige följande:
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Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Marcus Rantala och 20 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion ett åtgärdsprogram för att trygga servicen på svenska för barn med 
särskilda behov. 

Till riktlinjerna i stadsstrategin 2017–2021 hör minskning av ojämlikhet 
och förebyggande av utslagning bland barn och unga. Till Helsingfors 
stads resurser hör en yrkeskunnig personal som ger invånarna service 
på både finska och svenska. Social- och hälsovårdssektorn, fostrans- 
och utbildningssektorn, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samt 
andra aktörer samarbetar intensivt i tjänsterna för barn och unga med 
särskilt stödbehov. Frågorna som lyfts fram i motionen och utlåtandena 
hör till sektorernas prioriteringar och utvecklingsobjekt utan ett särskilt 
program. Nödvändiga rapporter och utredningar om tillgång till tjänster 
och fullbordan av utvecklingsåtgärder går att sammanställa för social- 
och hälsovårdsnämnden och fostrans- och utbildningsnämnden. 

Social- och hälsovårdsnämnden samt fostrans- och utbildningsnämn-
den har gett utlåtanden i ärendet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Ledamoten Marcus Rantalas motion

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsstyrelsen 09.11.2020 § 747

HEL 2020-007152 T 00 00 03
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Beslut

Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

09.11.2020 Bordlades

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av 
Marcus Rantala.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Nämnden för fostran- och utbildning 15.09.2020 § 213

HEL 2020-007152 T 00 00 03

Utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande till stadsfullmäktige gäl-
lande ledamoten Marcus Rantalas motion om åtgärdsprogram för att 
trygga svenskspråkig service för barn med särskilda behov:

Särskilt stöd inom den svenska servicehelheten inom fostran och utbildning

Inom sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors stöds barnet och 
den unga utifrån hens individuella behov. Stödet diskuteras och plane-
ras i samarbete med vårdnadshavare. Inom småbarnspedagogiken och 
den grundläggande utbildningen fattas beslut om särskilt stöd för de 
barn och unga som är i behov av detta.  Stödet planeras mångprofes-
sionellt och nätverksmöten hålls. I nätverksmöten deltar de personer 
som är involverade i barnets eller den ungas vård, omsorg samt fostran 
och utbildning. Stödet som ges inom småbarnspedagogiken och inom 
den grundläggande utbildningen följer samma lagstiftning och linje-
dragningar för båda språkgrupperna, det vill säga att stödet utgår från 
barnets eller den ungas individuella behov. 

Mötesstrukturer, stadieövergångar och nätverkssamarbete

Den svenska servicehelheten vid fostran och utbildning har under 
många års tid satsat på en enhetlig lärstig för stadens svenskspråkiga 
barn och unga. Senaste läsår utvecklades mötesstrukturer och proces-
ser för elevvård och stöd för lärandet. Som en del av utvecklingsarbetet 
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En förskola och skola för alla har också samarbetet mellan förskola och 
skola utvecklats. Även andra övergångar ses över och processbeskriv-
ningar utarbetas både gemensamt inom den svenska servicehelheten 
men också områdesvis. Vikten av nätverksmöten har betonats och mö-
teskulturen har utvecklats. Samtidigt som den svenska servicehelheten 
vid fostrans- och utbildningssektorn utvecklat sina processer för barn 
och unga i behov av särskilt stöd har även Berghälls familjecenter ut-
vecklat sina processer och sin mötesstruktur. Flera av processerna och 
strukturerna innefattar samma personal och kundkrets. Här behövs ett 
sektorsövergripande arbete för att utveckla och förtydliga processer 
och strukturer för att servicen ska bli smidigare för såväl personal som 
kunderna. I detta utvecklingsarbete är det viktigt att också övriga sam-
arbetsparter så som till exempel HUS och Kårkulla samkommun deltar.

Specialpedagogisk kompetens bland lärare inom den grundläggande undervisning-
en

Inom fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors arbetar vi för att för-
verkliga närskoleprincipen. I närskolan ska eleven få det stöd hen be-
höver i den miljö och bland de människor som är bekanta. Genom pe-
dagogiska arrangemang och metoder förverkligas stödet inom allmän 
undervisning. I varje skola finns speciallärare som kan ge specialun-
dervisning i grupp, individuellt eller genom samundervisning med äm-
nes- och klasslärare. Då eleven behöver mer stöd än vad som är möj-
ligt inom allmän undervisning får eleven stöd i specialklass. Våra 
svenskspråkiga områdesvisa specialklasser finns i Botby grundskola 
(åk 1-6), i Minervaskolan (åk 1-6) och i Grundskolan Norsen (åk 7-9). 
Specialklasser för elever med förlängd läroplikt finns i Zacharias Tope-
liusskolan (åk 1-9). I samma skola finns också Eva-klasserna, som är 
specialklasser med stöd och främst ämnade för elever med psykiska 
symtom och vårdkontakt. Zacharias Topeliusskolan ansvarar också för 
sjukhusundervisningen som är till för sjukhuspatienter. Specialklasser-
na undervisas av specialklasslärare. Målet med all undervisning är att 
ge eleverna färdigheter att klara sig i samhället därför integreras ele-
verna i specialklasserna i mån av möjlighet i allmän undervisning.

För att en inkluderande skola och närskoleprincipen ska kunna förverk-
ligas behöver skolans personal arbeta mångprofessionellt och det be-
höver finnas specialpedagogiskt kunnande bland personalen. I så väl 
ämnes- som klasslärarutbildningen ingår det specialpedagogiska studi-
er. I möten med Helsingfors universitets svenskspråkiga lärarutbildning 
och med Åbo Akademis pedagogiska fakultet har behovet av lärarnas 
specialpedagogiska kompetens lyfts fram. De svenskspråkiga direktö-
rerna, cheferna och sakkunniga i huvudstadsregionen har påtalat att 
fler speciallärare och specialklasslärare utbildas vid båda universiteten, 
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men också att klass- och ämneslärare får tillräcklig specialpedagogiskt 
kunnande i sin grundutbildning.

Fostrans- och utbildningssektorn arbetar för tillfället med att förverkliga 
en inkluderande skola. Utvecklingsarbetet görs gemensamt för den 
finska och den svenska verksamheten, med beaktande av de båda 
gruppernas särdrag. Processer och strukturer ses över på administrativ 
nivå för att bättre kunna stöda den verksamhet som ska förverkligas på 
enheterna. Skolornas ledning och övrig personal fortbildas och stödma-
terial produceras för att skolorna ska ha bättre förutsättningar stöda alla 
elever utifrån deras individuella behov. 

Trots ökade rekryteringsinsatser och diskussioner med universiteten är 
behörigheten bland specialklasslärarna låg. Enligt vårens statistik är 10 
av de 24 lärare som jobbar med specialklassläraruppdrag behöriga. 
Behörigheten är högre bland speciallärarna där 19 av 27 speciallärare 
är behöriga. Sektorn fortsätter att satsa på rekryteringen och göra 
Helsingfors stads skolor till attraktiva arbetsplatser, men insatser på na-
tionell nivå behövs också för att behörigheten och tillgången av speci-
alklasslärare och speciallärare ska öka.

Sjukhusundervisning och undervisning av elever med vårdkontakt

Grundskolelever som är sjukhuspatienter har rätt till sjukhusundervis-
ning. Skolan som erbjuder undervisningen besluter tillsammans med 
vårdpersonalen och patientens vårdnadshavare när undervisningen 
kan inledas. Av hälsoskäl kan utbildningen delvis ordnas på ett annat 
sätt än det som föreskrivs i lagen om grundläggande utbildning. Målet 
är att eleven flyttar tillbaka till sin egen skola efter vården på sjukhus. 
Zacharias Topeliusskolan ansvarar för sjukhusundervisning för svensk-
språkiga elever i Helsingfors stad, men erbjuder i enlighet med lagstift-
ningen tjänsten även till utsocknes elever som vårdas på sjukhus i 
Helsingfors.

Elever som på grund av sin mentala hälsa inte kan delta i allmän un-
dervisning i närskola eller i områdets specialklass kan få sin undervis-
ning i specialklass med stöd i Zacharias Topeliusskolan. Dessa klasser 
går under benämningen EVA-klasser. De yngre eleverna arbetar i sko-
lans utrymmen, medan de äldre eleverna är utlokaliserade i Arbis ut-
rymmen på Dagmarsgatan. Alla elever har en vårdkontakt och skol-
gången samt vården planeras och utvärderas på nätverksmöten där 
vårdnadshavare och ibland även eleven deltar. Denna skolform erbjuds 
endast till stadens egna elever. Det finns dock efterfrågan och önskan 
av tvåspråkiga elever som deltar i finskspråkig undervisning, och ut-
socknes elever att få plats i EVA-klassen. Helsingfors stad har inte av-
tal för denna undervisningsform med andra kommuner och tar därför 
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inte emot utsocknes elever. EVA-klasserna har ett gott rykte och får 
god respons av bland annat vårdande enheter. Målet är att eleven går i 
EVA-klassen så länge behovet av denna stödform finns, men att ele-
ven återgår till sin närskola när hen klarar av det. 

Ledamoten Marcus Rantala efterlyser i sin motion en utredning av en 
svenskspråkig motsvarighet till Sofia Mannerheimin koulu och Jorvs 
sjukhusskola. Den verksamhetsform och den service som erbjuds via 
Zacharias Topeliusskolans olika undervisningsformer motsvarar verk-
samheten i de två skolor Rantala  lyfter fram i sin motion. Stödformer-
na, specialklassverksamheten och samarbetet med vårdande enheter 
utvärderas och utvecklas konstant. De finska skolorna har genom sitt 
breda elevunderlag möjlighet att erbjuda specifika klasser och under-
visningsformer för sina elever. Inom den svenska servicehelheten be-
höver arrangemangen och linjedragningarna vara betydligt mer flexibla 
och elevunderlaget i allmän undervisning och specialklass blir därför 
mer heterogent. Detta har sina fördelar och nackdelar. Elever med neu-
ropsykiatrisk funktionsnedsättning och som t.ex. har högkänslighet för 
sinnesintryck kan ha svårt att klara av en skolgång i de skolbyggnader 
vi har i Helsingfors. Detta är viktigt att ta i beaktande då nya skolbygg-
nader planeras och specialklasstrukturen samt inkluderande skola ut-
värderas och utvecklas. 

Studier efter den grundläggande utbildningen för elever i behov av krävande särskilt 
stöd

Elever i behov av krävande särskilt stöd har oftast förlängd läroplikt och 
studerar enligt verksamhetsområden eller med individuella planer i alla 
skolans läroämnen. För dessa elever är fortsatta studier efter grund-
skolan begränsade. Vid Optima finns TELMA, en utbildning som hand-
leder för arbete och självständigt liv, och VALMA, en utbildning som 
förbereder för grundläggande yrkesutbildningen och förbättrar möjlighe-
ter att avlägga en yrkesinriktad grundexamen. De senaste tre åren har 
alla elever som gått ut med förlängd läroplikt från Zacharias Topelius-
skolan fått studieplats vid Optima. År 2017 fick fyra av sju elever stu-
dieplats vid Optima. De tre som inte fick plats studerade vid Kårkulla. 
År 2016 fick alla elever studieplats, medan fyra av sex elever fick plats 
år 2015.

Trots att nästan alla elever med krävande särskilt stöd i Helsingfors fått 
studieplats de senaste fem åren så finns det en oro bland de familjer 
som berörs varje år. Informationen om antagningen kommer i slutet av 
juni. För dessa unga finns det inte så många alternativ ifall de inte får 
studieplats, eftersom de flesta utbildningar i t.ex. folkhögskolor inte är 
lämpliga för dem. Detta kan innebära att vårdnadshavarna med kort 
varsel ska ordna vården och kvalitativ verksamhet för sina unga ifall de 
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inte får en studieplats. För dessa unga och deras familjer skulle det 
också vara viktigt att kunna hinna förbereda sig för skolstarten genom 
besök och träffar. Zacharias Topeliusskolans lärare upplever att det 
skulle gynna de ungas start i den nya skolan om lärarna på våren kun-
de föra över information om sina elever till följande skola. 

Eftermiddagsverksamhet för elever i behov av särskilt stöd

Fostrans- och utbildningssektorn ordnar eftermiddagsverksamhet i 
grupp för elever i årskurserna 1-2 och för elever som får särskilt stöd, 
till exempel elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism. 
Elevgruppens stödbehov beaktas i eftermiddagsverksamheten. För att 
verksamheten ska vara kvalitativ behövs tillräcklig, behörig, kompetent 
och motiverad personal. Elever i behov av assistentresurs i skolan be-
höver ofta stödet också i eftermiddagsverksamheten.   

Bland elever i behov av särskilt stöd finns det elever som har utma-
ningar av att klara av en hel skoldag och därmed även eftermiddags-
verksamhet i grupp. Dessa elever skulle gynnas av vuxenstöd hemma 
efter skoldagen. Bland de svenska eleverna i Helsingfors handlar det 
om en handfull elever i året som skulle behöva det här stödet. Kring 
dessa frågor har social- och hälsovårdssektorn samt fostrans- och ut-
bildningssektorn diskuterat, men utan att nå fram till någon lösning ef-
tersom det finns oenigheter gällande vem som ansvarar för servicen. 
På individnivå har man försökt lösa problemet genom att anställa stöd-
personer till eleven, men rekryteringen på svenska har ofta inte lyckats 
eller tagit lång tid. Samarbetet mellan sektorerna behöver fortsätta och 
nya verksamheter utvecklas.

Svenskspråkig korttidsvård, intervallvård och avlastning

Social- och hälsovårdssektorns svenskspråkiga tjänster för barnfamiljer 
i Helsingfors ges vid Berghälls familjecenter. Klienter inom handikapp-
servicen ska erbjudas bl.a. korttidsvård, intervallvård och avlastning. 
Det finns dock ett bristfälligt antal platser för svenskspråkiga barn och 
unga i behov av korttidsvård och intervallvård. Precis som ledamöterna 
beskriver är det ofta barn och unga med mångfacetterat stöd- och 
vårdbehov som är mest utsatta. Ändamålsenliga vårdplatser med 
svensk service finns inte för alla barn och unga, varken i Helsingfors el-
ler i övriga Finland.

Svenskspråkig service och resurser inom barn- och ungdomspsykiatrin

I social- och hälsovårdssektorns utredning till Rantalas motion redogörs 
det för den svenskspråkiga servicen och dess resurser inom barn- och 
ungdomspsykiatrin. Under de senaste åren har de svenskspråkiga di-
rektörerna och cheferna inom fostran och utbildning i huvudstadsregio-
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nen deltagit i diskussioner och utvecklingsarbeten för att förbättra sam-
arbetet och servicen gällande mentalvård till våra barn och unga. I des-
sa arbetsgrupper har man lyft fram de svenska behoven och i de do-
kument som utarbetats har det skrivits in att servicen som beskrivs bör 
garanteras även på svenska. Exempel på arbetsgrupper är social- och 
hälsovårdssektorns samt fostrans- och utbildningssektorns gemen-
samma arbetsgrupp Palvelujen integraatioryhmä som utarbetat en be-
skrivning av servicekedjan för barn och ungdomar med mentala pro-
blem (Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien palveluketjumallin-
nus). I VIP-nätverket (Utveckling av styr- och servicenätverken för krä-
vande särskilt stöd) som fostran- och utbildningssektorn i Helsingfors 
deltagit i har också de svenska behoven inom barn- och ungdomspsy-
kiatrin lyfts fram. Utvecklingsarbetet är alltså på gång och behöver ock-
så fortsätta för att den svenska servicen ska kunna garanteras både 
genom tillräckliga resurser och genom ett välfungerande samarbete 
mellan servicegivarna. 

Åtgärdernas koppling till stadens och sektorns strategi

De åtgärder som lyfts fram i motionen för att stöda svenskspråkiga 
barn i behov av särskilt stöd är i enlighet med stadens strategi och fost-
rans- och utbildningssektorns målsättningar. Förbättring av social- och 
hälsovårdssektorns, fostrans- och utbildningssektorns och HUS samt 
andra berörda aktörers samarbete hör till Helsingfors stadsstrategi att 
minska ojämlikhet och barn/ungas marginalisering. Styrande principer 
för Mukana-programmet är samarbete mellan väsentliga aktörer, att ge 
stödet vid rätt tid, att kunna identifiera de som befinner sig i särskilt 
sårbar position och att erbjuda tjänster som är lättillgängliga för klien-
ten. Därmed kan konstateras att utvecklingsarbetet redan är på gång 
och många åtgärder som nämns i motionen redan vidtagits. 

Sammanfattning

I denna utredning framkommer det att ett åtgärdsprogram utifrån mo-
tionens alla elva punkter inte är nödvändig att utarbetas i Helsingfors 
stad eftersom vissa punkter bör åtgärdas på nationell nivå och andra 
redan är åtgärdade eller under arbete. De utvecklingsområden inom 
svenskspråkig service som kräver sektorsöverskridande arbete och för 
tillfället är problematiska och bristfälliga är följande: 1) ändamålsenlig 
svenskspråkig kort- och långtidsvård 2) sektorsöverskridande utveck-
ling av eftermiddagsverksamhet för elever i behov av krävande särskilt 
stöd 3) en gemensam processbeskrivning för den svenskspråkiga ser-
vicen inom social- och hälsovårdssektorn, fostrans- och utbildningssek-
torn och HUS samt andra berörda aktörer. Fostrans- och utbildnings-
nämnden förordar därmed inte ledamöternas motion för att utarbeta ett 
åtgärdsprogram, men förordar åtgärder för de ovannämnda tre punk-
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terna gällande vård, eftermiddagsverksamhet och processbeskrivning 
för sektors överskridande samarbete. 

Nämnden konstaterar att det i utredningen klart formulerats specifika 
problemområden som förutsätter åtgärder och samarbeten. Nämnden 
föreslår att det görs en plan för åtgärder på basen av utredningen och 
att åtgärdernas verkställighet rapporteras till nämnden under 2021.

Bedömning av hur det påverkar barnen

Genom att utveckla den svenskspråkiga verksamheten inom kort- och 
långtidsvården, eftermiddagsverksamheten och det sektors överskri-
dande samarbetet kan de barn som är särskilt utsatta på grund av sin 
ålder, sin funktionsförmåga, sin funktionsvariation och sin mentala häl-
sa ges möjlighet till bättre vård och service i rätt tid. Dessa barn behö-
ver många av de tjänster som samhället erbjuder. Genom dessa åtgär-
der främjar vi likabehandlingen av språkgrupperna. Då vi utvecklar ser-
vicen kan vi indirekt påverka barnens och familjernas funktionsförmåga 
och förmåga att klara sig i vardagen. 

Behandling

15.09.2020 Med avvikelse från föredragandens förslag

Motförslag:
Martina Harms-Aalto: Tillägg:
Nämnden konstaterar att det i utredningen klart formulerats specifika 
problemområden som förutsätter åtgärder och samarbeten. Nämnden 
föreslår att det görs en plan för åtgärder på basen av utredningen och 
att åtgärdernas verkställighet rapporteras till nämnden under 2021.

Understödd av: Petra Malin

Fostrans- och utbildningsnämnden godkände enhälligt det förslag som 
ändrats enligt Martina Harms-Aaltos motförslag.

Föredragande
sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn
Liisa Pohjolainen

Upplysningar
Agneta Lundmark, pedagogiskt sakkunnig, telefon: 310 84031

agneta.lundmark(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.09.2020 § 159

HEL 2020-007152 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Marcus Rantalan sekä 20 muun valtuutetun 
valtuustoaloitteesta liittyen toimenpideohjelmaan erityislasten palvelu-
jen turvaamiseksi:

"Aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut tuovat esille ruotsinkielisten erity-
islasten ja heidän perheidensä vaikeuden saada ruotsin kielellä tarvit-
semiaan palveluja. Valtuutettujen mukaan palveluiden saatavuus on er-
ityisen hankalaa, jos lapsella on yhtäaikaisia tuen tarpeita kehitysvam-
man ja mielenterveysongelmien vuoksi tai lapsella on neuropsykiatri-
nen diagnoosi. Valtuutetut ehdottavat ratkaisuna 11 kohdan toimenpi-
deohjelmaa ruotsinkielisten erityislasten palvelujen turvaamiseksi ja 
havaittujen ongelmien ja puutteiden ratkaisemiseksi.

Toimenpideohjelman tavoitteena olisi 1) saada erityislapsille ja heidän 
perheille tarvittavat ympärivuorokautiset palvelut ruotsin kielellä, 2) luo-
da ruotsinkieliset tilapäishoidot ja intervallihoidot sekä kotiin vietävät 
palvelut, 3) turvata riittävä ruotsinkielisten sosiaalityöntekijöiden määrä, 
4) parantaa eri toimialojen välistä yhteistyötä, 5) lisätä ruotsinkielisten 
erityisopettajien määrää, 6) vaikuttaa ruotsinkielisten erityisopettajien 
koulutuksen lisäämiseen, 7) kehittää eri koulutusasteiden välistä yhtei-
styötä, 8) parantaa perusopetuksen jälkeisiä opintopolkuja erityistukea 
tarvitsevien nuorille, 9) turvata riittävät resurssit ruotsinkielisille lapsi- ja 
nuorisopsykiatrian palveluille, 10) selvittää mahdollisuus tarjota ruotsin-
kielinen vastine Sofia Mannerheimin koululle ja Jorvin sairaalakoululle 
sekä luodaan mahdollisuudet koulutuksen ja laitoshoidon yhdistämi-
selle, sekä 11) turvata erityislasten ruotsinkielinen iltapäivähoito.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten ruotsinkieliset palvelut sosiaali- ja ter-
veystoimialalla

Perusopetuslaissa ja sosiaalihuoltolaissa erityistä tukea tarvitsevalla 
lapsella tarkoitetaan eri asiakasryhmiä. Sosiaalihuoltolain mukainen 
määritelmä on suppeampi kuin perusopetuslain mukainen määritelmä. 
Sosiaalihuoltolain mukaan erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on erityi-
siä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalvelu-
ja kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden, päihteiden ong-
elmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun syyn vuoksi tai 
siksi, että lapsen terveys tai kehitys vaarantuu lapsen kasvuolosuhtei-
den tai oman käyttäytymisen vuoksi. Tarkoituksena on, että mahdolli-
simman moni lapsi ja nuori saisi tarvitsemansa palvelut peruspalveluis-
sa. Perusopetuslaissa erityistä tukea tarvitseva lapsi tarvitsee tehoste-
tun tuen (säännöllistä tukea oppimisessa ja koulunkäynnissä tukea tai 
samanaikaisesti useita tukimuotoja) lisäksi enemmän tukea.
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Helsingissä sosiaali- ja terveystoimialalla ruotsinkielistä erityistä tukea 
tarvitsevien palvelut on integroitu samaan organisaatioon suomenkielis-
ten palvelujen kanssa. Näitä palveluja on keskitetty ruotsinkielisten 
osalta Kallion perhekeskukseen palvelemaan kaikkia ruotsinkielisiä 
helsinkiläisiä perheitä. Tunnistamisen ja varhaisen tuen tarjoamisen 
helpottamiseksi ruotsinkielisillä peruspalveluilla on yhteistyö- ja konsul-
taatiorakenteet varhaiskasvatuksen ja perhekeskuksen välillä.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalityön palveluja annetaan su-
unnitelmallisen sosiaalityön keinoin perhesosiaalityön palveluissa (per-
hesosiaalityön yksikössä, kasvatus- ja perheneuvolassa sekä nuorten 
sosiaalityössä), lastensuojelussa sekä vammaispalvelussa. Asiakkaak-
si perhesosiaalityöhön ja vammaispalveluun tullaan sosiaalityöntekijän 
tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella, jonka pohjalta asiak-
kaalle tarjotaan hänen ja hänen perheensä tarvitsemia palveluja. Erityi-
stä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille tarjotaan omana tuotantona ru-
otsinkielistä lapsiperheiden kotipalvelua ja perhesosiaalityön perheille 
sosiaaliohjausta ja perhetyötä.

Lastensuojelulain perusteella järjestetään tuki niille erityistä tukea tar-
vitseville lapsille, jotka tarvitsevat lastensuojelulain mukaisia palveluja, 
esimerkiksi tehostettua perhetyötä, ympärivuorokautista perhekun-
toutusta tai huostaanottoa ja sijoitusta kodin ulkopuolelle. Ruotsinkieli-
stä lastensuojelun sosiaalityötä ja tehostettua perhetyötä tuotetaan 
omana palveluna. Ruotsinkielisen ympärivuorokautisen perhekun-
toutuksen ja sijaishuollon palvelut hankitaan pääsääntöisesti ostopal-
veluna.

Ruotsinkielisten erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden määrä on pieni. 
Siksi myös ruotsinkielisten työntekijöiden määrä on pieni ja palvelut 
ovat haavoittuvia niin sosiaali- ja terveystoimessa kuin muissakin pal-
veluissa.

Vammaispalvelun ruotsinkielinen lyhytaikais- ja tilapäishoito sekä intervallihoitojak-
sot

Vammaispalvelun asiakkaille tarjotaan tarvittaessa lyhytaikais- ja tilapä-
ishoitoa sekä intervallihoidon jaksoja. Ruotsinkielisten vammaispalvelu-
jen haasteena on suomenkielisiin palveluihin verrattuna vähäisempi tai 
puuttuva palvelutarjonta. Taustalla on määrällisesti huomattavasti pie-
nimuotoisempi palvelujen tarve sekä ruotsinkielisten osaajien ja toimijo-
iden puuttuminen. Tämä tuottaa suuria haasteita palvelujen tuottami-
selle sekä omana että ostopalveluna. Ruotsinkielisiä vammaispalveluja 
tuotetaan lähes täysin ostopalveluna: kaikki päivätoiminta- ja asumis-
palvelut sekä tilapäishoidon ja intervallihoidon jaksot ostetaan. 
Helsingillä on omana tuotantona vammaispalvelussa sosiaalityön lisäk-
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si lyhytaikaishoitoa tarjoava kotiin vietävä lapsiperheiden kotipalvelu 
sekä Kårkullan kuntayhtymän kanssa yhteistyössä tuotetut palvelut.

Ruotsinkielisten vammaispalvelun ostopalvelujen kanssa tehtävä yhtei-
styö sujuu pääsääntöisesti hyvin, ja asiakkaat ovat perheineen tyytyvä-
isiä saamansa palveluun. Asiakkaat saavat myös pääsääntöisesti hyvin 
sekä tilapäishoitoa että intervallihoitoa vähäisestä palvelutarjonnasta 
huolimatta. Osassa ostopalveluja on haastavaa saada mukautettua 
palveluja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti esimerkiksi asiakkaiden 
vaikeahoitoisuuden tai väkivaltaisuuden vuoksi. Tällöin ostopalvelut vo-
ivat myös valikoida, keitä asiakkaita he vastaanottavat. Sama haaste 
on ostopalveluissa myös suomenkielisissä palveluissa. Palveluista pu-
uttuvat myös ruotsinkielinen kotiin vietävä lyhytaikainen hoito erityisen 
haastavasti käyttäytyville lapsille sekä lasten pitkäaikaisen asumisen 
palvelut. Pitkäaikaisen asumisen ruotsinkieliset palvelut puuttuvat täy-
sin koko Suomesta. Palvelujen puuttuminen johtaa joko kyseisten pal-
velujen saamattomuuteen tai sellaiseen palvelujen muotoiluun, joka ei 
aina vastaa asiakkaiden tarvetta parhaalla mahdollisella tavalla.

Ruotsinkieliset lasten-  ja nuorisopsykiatriset palvelut ja resurssit

HUSin ruotsinkielisen lasten- ja nuortenpsykiatrian toiminta vastaa dia-
gnostiikan ja hoidon tarpeen arvioinnin suhteen suomenkielisiä palvelu-
ja. Työssä hyödynnetään keskitetyn neuropsykiatrisen yksikön osaa-
mista aivan kuten suomenkielisillä poliklinikoillakin. Suomenkielisten 
palvelujen tavoin erikoissairaanhoidossa tehdään diagnostiikka ja su-
unnitellaan hoito, joka saatetaan ostaa yksityisiltä palveluntarjoajilta. Ti-
lanteen ja oireilun vakaavuusasteen helpottuessa tai ollessa lievää tai 
keskivaikeata asiakas voidaan ohjata perustasolle jatkohoitoon. Lapsi- 
ja nuorisopsykiatrian ostopalvelut ovat kuitenkin suomenkielisiä rajoite-
tumpia ostopalvelujen rajallisuuden (neuropsykiatrinen valmennus) tai 
täydellisen puuttumisen vuoksi (esimerkiksi Kelan sopeutumisvalmen-
nukset ja LAKU-kuntoutus). Tämän vuoksi ruotsinkielisessä työryh-
mässä hoidetaan neuropsykiatristen lasten hoitoa omana työnä. Ruot-
sinkielisten palvelujen resursseissa ei ole HUSin puolelta huomautetta-
vaa. Ongelmana on sen sijaan jo aiemmin mainittu tiettyjen palvelujen 
puuttuminen ruotsin kielellä.

Ruotsinkielisten palvelujen ja toimijoiden välinen yhteistyö

Ruotsinkielisissä sosiaali- ja terveys- sekä kasvatuksen ja koulutuksen 
palveluissa tehdään suomenkielisiä palveluja enemmän yhteistyötä. 
Yhteistyö on hyvin usein myös suomenkielisiä palveluja toimivampaa 
pienemmän toimijajoukon vuoksi. Toimijat tuntevat toisensa ja pal-
velunsa, ja tätä kautta yhteistyön tekeminen on suomenkielisiä palvelu-
ja helpompaa ja toimivampaa. Ruotsinkielisten palvelujen yhteistyötä 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2020 86 (285)
Kaupunginhallitus

Asia/13
16.11.2020

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

on myös kehitetty systemaattisesti viime vuosina. Yhteistyön kriittisiä 
kohtia parannetaan niin sosiaali- ja terveystoimialan sisällä kuin yhtei-
styössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja HUSin kanssa.

Palvelujen rajapinnoilla ja monia palveluja tarvitsevien lasten ja nuorten 
palvelujen järjestämisessä on Helsingissä haasteita niin suomenkielis-
ten kuin ruotsinkielisten palvelujen osalta. Taustalla on usein toimin-
takäytänteiden kankeus, liian tiukat asiakasrajaukset sekä työntekijöi-
den taitamattomuus räätälöidä palveluja asiakkaille sopiviksi. Tarvitaan 
laajempaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kasvatuksen ja kou-
lutuspalvelujen palvelumuotoilua, jotta asiakkaiden palveluihin voitaisiin 
vastata mahdollisimman asiakaslähtöisesti. Muiden palvelujen puutteel-
lisuus ja toimimattomuus voivat johtaa yksittäisissä tilanteissa lasten-
suojelun asiakkuuteen, jos erityistä tukea tarvitseva lapsi ja hänen per-
heensä eivät saa tarvitsemaansa tukea.

Ruotsinkielisten palvelujen yhteistyön parantamiseksi sosiaali- ja ter-
veystoimialalla on ruotsinkielisten palvelujen työryhmä, jossa on edu-
stajia eri palveluista. Työryhmän painopisteet ovat ruotsinkielisten pal-
velujen kehittäminen ja palvelut ylittävä yhteistyö. Työryhmällä on pal-
velukeskuksittain kolme alatyöryhmää (perhekeskustoiminta, terveys- 
ja hyvinvointipalvelut sekä senioripalvelut), joiden tehtävänä on kehittää 
ja vahvistaa ruotsinkielisiä palvelu- ja konsultaatiomalleja omissa toi-
minnoissaan sekä kehittää asiakastarpeiden mukaisia eri palvelujen 
uudistamisen toimintamalleja alatyöryhmien välillä. Tärkeänä tehtävä 
on tunnistaa erityisiä teemoja, jossa on tarpeellista toimia monitoimijai-
sesti ja myös samanaikaisesti tunnistaa yhteisen työn mahdollisuudet. 
Perhekeskustoiminnan alatyöryhmä toimii samalla ruotsinkielisten per-
heiden palvelujen esimiesfoorumina. Ruotsinkielisten palvelujen moni-
toimijaista kehittämistä on tehty myös lasten ja nuorten matalankyn-
nyksen mielenterveyspalvelujen kehittämistyössä.

Ruotsinkielisten sosiaalityöntekijöiden määrä

Helsingissä ruotsinkielisiä sosiaalityöntekijöitä työskentelee erityistä tu-
kea tarvitsevien lasten ja heidän perheiden kanssa lapsiperheiden pal-
velutarpeen arvioinnissa, perheneuvolassa, perhesosiaalityössä, las-
tensuojelun avo- ja sijaishuollossa, vammaispalvelussa sekä nuorten 
sosiaalityössä. Sosiaalityöntekijöiden saatavuudessa on ollut Helsing-
issä välillä haasteita, mutta ruotsinkielisten sosiaalityöntekijöiden rekry-
toinnissa ei ole ollut sellaisia haasteita kuin suomenkielisten sosiaali-
työntekijöiden saatavuudessa.

Ruotsinkielisten erityislasten iltapäivähoito, kasvatus ja koulutus

Kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala vastaa ruotsinkielisestä iltapäivä-
hoidon järjestämisestä (myös erityistä tukea tarvitseville lapsille), erityi-
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sopetuksen riittävyydestä, koulutusasteiden välisestä yhteistyöstä, pe-
ruskoulun jälkeiseen koulutukseen vaikuttamisesta sekä sairaalakoulu-
toiminnan organisoimisesta. Perhe- ja sosiaalipalvelujen ja kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan kesken ollaan työstämässä iltapäivähoi-
toon liittyviä ongelmia ja etsimässä niihin ratkaisuja.

Toimien yhteys strategiaan ja käyttösuunnitelmaan

Sosiaali- ja terveystoimialalla on tehty strategian ja käyttösuunnitelman 
mukaisesti yhteistyötä kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan, HUSin ja 
muiden aiheeseen liittyvien toimijoiden kanssa, jotta parannetaan yhte-
istyötä ruotsinkielisten erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten pal-
veluissa. Strategian tavoitteiden mukaisesti yhteistyön parantamisella 
on kehitetty oikea-aikaisia ja oireidenmukaisia hoitoja sekä pyritty vä-
hentämään mielenterveysongelmien vuoksi sijoitettujen lasten määrää. 
Ruotsinkielisten erityistä tukea tarvitsevien palvelujen integroiminen nä-
iden lasten koulutukseen on vahvistanut strategian mukaisesti oppilas- 
ja koulukohtaista opiskeluhuoltoa. Vuoden 2020 käyttösuunnitelman 
mukaisesti meneillään olevassa lasten ja nuorten mielenterveyspal-
velujen kehittämistyössä on myös huomioitu erikseen ruotsinkieliset 
matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut.

Yhteenveto

Sosiaali- ja terveystoimialalla on hyvä tilannekuva ja ymmärrys ruotsin-
kielisistä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palveluista. Pal-
velut toimivat suurimmaksi osaksi hyvin ja asiakkaat ovat pääosin 
tyytyväisiä saamaansa palveluun. Vaikutettavissa oleviin kriittisiin koh-
teisiin on pyritty puuttumaan ja palveluja on pyritty muotoilemaan pa-
remmin asiakkaille sopivaksi. Sosiaali- ja terveystoimialalla jatketaan 
ruotsinkielisten vammaispalvelujen ja psykiatrisen ostopalvelujen ke-
hittämistä yhdessä eri toimijoiden välillä. On tärkeää, että ruotsinkielis-
ten palvelut huomioidaan osana kaikissa palveluissa ja niiden saatavu-
utta kartoitetaan ja kehitetään nykyistä tiiviimmässä yhteistyössä järje-
stöjen ja kolmannen sektorin kanssa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat ikänsä, heikon toimintakykynsä, 
vammaisuuden ja mielenterveysongelmien vuoksi erityisen haavoittu-
vassa asemassa. Nämä lapset ja heidän perheensä käyttävät myös 
paljon sosiaali- ja terveyspalveluja. Olemassa olevilla ja suunnitelluilla 
toimilla edistetään näiden asiakkaiden palvelujen saatavuutta ja yhden-
vertaisuutta. Palvelujen tuottamisella ja kehittämisellä edistetään myös 
välillisesti asiakkaiden ja heidän perheidensä toimintakykyä ja arjessa 
selviytymistä.
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Käsittely

15.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Cecilia Ehrnrooth: Lausunnon viimeinen lause ennen terveys- ja 
hyvinvointivaikutusten arviointia muutetaan muotoon: On tärkeää, että 
ruotsinkielisten palvelut huomioidaan osana kaikissa palveluissa ja nii-
den saatavuutta kartoitetaan ja kehitetään nykyistä tiiviimmässä yhtei-
styössä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa.

Kannattaja: jäsen Hannu Tuominen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Cecilia Ehrnroothin vas-
taehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi hyväksytyn vastaehdotuksen osalta 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

01.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jarkko Luusua, toiminnansuunnittelija, puhelin: 09 310 42303

jarkko.luusua(a)hel.fi
Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalveluiden päällikkö, puhelin: 09 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg(a)hel.fi
Riitta Vartio, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 56309

riitta.vartio(a)hel.fi
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§ 787
V 25.11.2020, Valtuutettu Marcus Rantalan aloite toimenpideohjel-
masta ruotsinkielisten erityislasten palvelujen turvaamiseksi

HEL 2020-007152 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Kaupunginhallitus kehottaa kasvatuksen- ja koulutuksen lautakuntaa 
sekä sosiaali- ja terveyslautakuntaa seuraamaan ruotsinkielisten eri-
tyislasten palveluiden saatavuutta ja laatua sekä ryhtymään toimenpi-
teisiin havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Kaupunginhallitus kehottaa kasvatuksen-ja koulutuk-
sen lautakuntaa sekä sosiaali- ja terveyslautakuntaa seuraamaan ruot-
sinkielisten erityislasten palveluiden saatavuutta ja laatua sekä ryhty-
mään toimenpiteisiin havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Marcus Rantalan vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Marcus Rantalan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 
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Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Marcus Rantala ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan toimenpideohjelmaa ruotsinkielisten erityislasten palvelujen tur-
vaamiseksi. 

Kaupunkistrategian 2017-2021 linjauksiin kuuluu eriarvoisuuden vähen-
täminen sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Helsingin kau-
pungin voimavara on ammattitaitoinen henkilöstö, joka palvelee kunta-
laisia suomen ja ruotsin kielellä. Sosiaali- ja terveystoimiala, kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 
ja muut toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä erityistä tukea tarvitsevien 
lasten ja nuorten palveluissa. Aloitteessa ja lausunnoissa esille nostetut 
asiat kuuluvat toimialojen painopisteisiin ja kehittämiskohteisiin ilman 
erillistä ohjelmaa. Palvelujen saatavuudesta ja kehittämistoimien toteu-
tumisesta on koottavissa tarvittavat selvitykset ja raportit sosiaali- ja 
terveyslautakunnalle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.               

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnan lausunnot. Vastaus on saatujen lausuntojen mukai-
nen.   

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Marcus Rantalan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 747

HEL 2020-007152 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.11.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.09.2020 § 213

HEL 2020-007152 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Marcus Rantalan erityislasten ruotsinkielisten palveluiden turvaamisen 
toimintaohjelmaa koskevasta valtuustoaloitteesta:

Erityinen tuki kasvatuksen ja koulutuksen ruotsinkielisessä palvelukokonaisuudessa

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tuetaan lapsia ja nuo-
ria heidän yksilöllisten tarpeidensa pohjalta. Tuesta keskustellaan ja si-
tä suunnitellaan yhdessä huoltajan kanssa. Varhaiskasvatuksessa ja 
perusopetuksessa tehdään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten 
kohdalla päätöksiä kyseisestä tuesta. Tuki suunnitellaan moniammatil-
lisesti ja siihen kuuluu verkostotapaamisia, joihin osallistuvat lapsen tai 
nuoren hoitoon, hoivaan, kasvatukseen ja koulutukseen liittyvät henki-
löt. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa seurataan samaa lain-
säädäntöä ja linjauksia molemmissa kieliryhmissä, eli tuki perustuu 
lapsen tai nuoren yksilöllisiin tarpeisiin.

Tapaamisrakenteet, kouluasteelta toiselle siirtyminen ja verkostoyhteistyö

Kasvatuksen ja koulutuksen ruotsinkielinen palvelukokonaisuus on 
monien vuosien ajan panostanut yhtenäisen oppimisen polun luomi-
seen kaupungin ruotsinkielisille lapsille ja nuorille. Menneenä luku-
vuonna on kehitetty oppilashuollon ja oppimisen tuen tapaamisraken-
teita ja prosesseja. Esikoulun ja koulun välistä yhteistyötä on myös ke-
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hitetty osana Kaikille sopiva esikoulu ja koulu ‑kehitystyötä. Myös muita 
siirtymiä tarkkaillaan, ja prosessikuvauksia valmistellaan sekä yhteises-
ti ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden sisällä että alueittain. Verkosto-
tapaamisten roolia on korostettu ja tapaamiskulttuuria kehitetty. Kun 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruotsinkielinen palvelukokonai-
suus on kehittänyt erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten proses-
seja, on myös Kallion ruotsinkielinen perhekeskus samalla kehittänyt 
prosessejaan ja tapaamisrakennettaan. Sama henkilökunta ja asiakas-
kunta on mukana useissa eri prosesseissa ja rakenteissa. Tässä tarvi-
taan toimialan ylittävää työtä, jotta prosesseja ja rakenteita voidaan ke-
hittää ja selkeyttää palveluiden sujuvoittamiseksi sekä työntekijöiden 
että asiakkaiden näkökulmasta. On tärkeää, että myös muut yhteistyö-
kumppanit, kuten HUS ja Kårkulla samkommun, osallistuvat kyseiseen 
kehitystyöhön.

Erityispedagoginen osaaminen perusopetuksen opettajakunnassa

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla pyritään toteuttamaan 
lähikouluperiaatetta. Oppilaan on lähikoulussa saatava tarvitsemaansa 
tukea tutussa ympäristössä ja tuttujen ihmisten parissa. Pedagogisten 
järjestelyiden ja menetelmien avulla tukea toteutetaan yleisopetukses-
sa. Kaikissa kouluissa on erityisopettaja, joka ryhmässä, yksilöllisesti 
tai yhteisopetuksena aineen- tai luokanopettajan kanssa voi antaa eri-
tyisopetusta. Kun oppilas tarvitsee lisää tukea kuin mitä yleisopetuk-
sessa on mahdollista tarjota, hän saa tukea erityisluokassa. Ruotsinkie-
liset alueelliset erityisluokkamme ovat kouluissa Botby grundskola (luo-
kat 1–6), Minervaskolan (luokat 1–6) ja Grundskolan Norsen (luokat 7–
9). Zacharias Topeliusskolanissa (luokat 1–9) on erityisluokkia oppilail-
le, joiden oppivelvollisuutta on pidennetty. Samassa koulussa on myös 
EVA-luokkia. Nämä ovat tuettu erityisluokkia, jotka ensisijaisesti ovat 
suunnattuja oppilaille, joilla on psyykkisiä oireita ja hoitokontakti. Zac-
harias Topeliusskolan vastaa myös potilaiden sairaalaopetuksesta. Eri-
tyisluokkia opettavat erityisluokanopettajat. Kaiken opetuksen tavoit-
teena on antaa oppilaille valmiuksia pärjätä yhteiskunnassa, minkä 
vuoksi erityisluokkien oppilaita integroidaan mahdollisuuksien mukaan 
yleisopetukseen.

Jotta inklusiivisen koulun ja lähikoulun periaatteita voidaan toteuttaa, 
on työntekijöiden työskenneltävä moniammatillisesti ja henkilökunnan 
joukossa on oltava erityispedagogiikan osaamista. Niin aineen- kuin 
luokanopettajakoulutukseen sisältyy erityispedagogiikan opintoja. Tar-
ve opettajien erityispedagogiikan osaamiselle on nostettu esiin tapaa-
misissa Helsingin yliopiston ruotsinkielisen opettajankoulutuksen ja Åbo 
Akademin kasvatustieteen laitoksen kanssa. Pääkaupunkiseudun ruot-
sinkieliset johtajat ja asiantuntijat ovat vaatineet, että erityisopettajia ja 
erityisluokanopettajia koulutetaan enemmän molemmissa yliopistoissa, 
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mutta myös, että luokan- ja aineenopettajat saavat riittävästi erityispe-
dagogiikan osaamista peruskoulutuksessaan.

Tällä hetkellä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala työskentelee inklu-
siivisen koulun toteuttamiseksi. Kehitystyötä tehdään yhteisesti suo-
men- ja ruotsinkieliselle toiminnalle, molempien ryhmien erityispiirteet 
huomioiden. Prosesseja ja rakenteita tarkastellaan hallinnon tasolla, 
jotta yksiköiden toteuttamaa toimintaa voidaan tukea paremmin. Koulu-
jen johtoa ja muuta henkilöstöä koulutetaan ja kouluille tuotetaan tuki-
materiaalia, jotta niillä olisi paremmat edellytykset tukea kaikkia oppilai-
ta näiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Lisääntyneistä rekrytointipanostuksista ja yliopistojen kanssa käydyistä 
keskusteluista huolimatta erityisluokanopettajien pätevyystaso ruotsin-
kielisissä kouluissa on matala. Kevään tilastojen mukaan erityisluokan-
opettajan tehtävissä työskentelevistä kymmenen 24:stä on muodolli-
sesti päteviä. Erityisopettajien pätevyystaso on korkeampi: 19 erityiso-
pettajaa 27:stä on muodollisesti päteviä. Toimiala jatkaa rekrytointiin ja 
Helsingin kaupungin koulujen vetovoimaan panostamista, mutta tarvi-
taan myös kansallisen tason panostuksia pätevyyden ja erityisluokan-
opettajien ja erityisopettajien saatavuuden lisäämiseksi.

Sairaalaopetus ja hoitokontaktissa olevien oppilaiden opetus

Sairaalassa olevilla peruskoululaisilla on oikeus sairaalaopetukseen. 
Opetusta tarjoava koulu päättää yhdessä hoitohenkilöstön ja potilaan 
huoltajien kanssa opetuksen aloituksesta. Terveyssyistä opetus voi-
daan osittain järjestää muulla kuin perusopetuslaissa määrätyllä taval-
la. Tavoitteena on, että oppilas siirtyy takaisin omaan kouluunsa sairaa-
lajakson jälkeen. Helsingin kaupungissa Zacharias Topeliusskolan vas-
taa ruotsinkielisten oppilaiden sairaalaopetuksesta, mutta tarjoaa lain-
säädännön mukaisesti palvelua myös ulkopaikkakuntalaisille oppilaille, 
joita hoidetaan helsinkiläisessä sairaalassa.

Oppilaat, jotka eivät psyykkisen terveytensä vuoksi voi osallistua ylei-
sopetukseen lähikoulussa tai alueensa erityisluokalla, voivat saada 
opetusta Zacharias Topeliusskolanin tuetussa erityisluokassa. Näitä 
luokkia kutsutaan EVA-luokiksi. Nuoremmat oppilaat opiskelevat kou-
lun tiloissa, mutta vanhemmat oppilaat on sijoitettu Dagmarinkadun Ar-
bis-tiloihin. Kaikilla oppilailla on hoitokontakti, ja sekä koulunkäynti että 
hoito suunnitellaan ja arvioidaan verkostotapaamisissa, joihin huoltaja 
ja joskus myös oppilas itse osallistuu. Tätä koulumuotoa tarjotaan vain 
kaupungin omille oppilaille. Kysyntää on myös sille, että suomenkieli-
seen opetukseen osallistuvat kaksikieliset oppilaat ja ulkopaikkakunta-
laiset voisivat myös saada paikan EVA-opetuksesta. Helsingin kaupun-
gilla ei ole sopimusta tästä opetusmuodosta muiden kuntien kanssa, 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2020 94 (285)
Kaupunginhallitus

Asia/13
16.11.2020

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

minkä vuoksi ulkopaikkakuntalaisia ei voida ottaa opetukseen. EVA-
luokilla on hyvä maine muun muassa hoitavien yksiköiden keskuudes-
sa. Tavoitteena on, että oppilas käy EVA-luokkaa niin kauan kuin tätä 
tukimuotoa tarvitaan, mutta voinnin salliessa palaa lähikouluun.

Valtuutettu Marcus Rantala vaatii aloitteessaan selvitystä Sofia Man-
nerheimin koulua ja Jorvin sairaalakoulua vastaavasta ruotsinkielisestä 
koulusta. Nykyinen toimintamuoto ja Zacharias Topeliusskolanin eri 
opetusmuodoissa tarjottava palvelu vastaa näiden Rantalan aloitteessa 
esiin nostettujen koulujen toimintaa. Tukimuotoja, erityisluokkatoimin-
taa ja yhteistyötä hoitavien yksiköiden kanssa arvioidaan ja kehitetään 
jatkuvasti. Suomenkielisillä kouluilla on laajan oppilaspohjansa ansiosta 
mahdollisuus tarjota tiettyjä luokkia ja opetusmuotoja oppilailleen. 
Ruotsinkielisessä palvelukokonaisuudessa järjestelyjen ja linjausten on 
oltava huomattavasti joustavampia, minkä vuoksi yleisopetuksen ja eri-
tyisluokkien oppilaspohjasta tulee heterogeenisempi. Tässä on hyvät ja 
huonot puolensa. Oppilaiden, joilla on neuropsykiatrien häiriö ja esi-
merkiksi aistiyliherkkyyttä, voi olla vaikea selvitä koulunkäynnistä Hel-
singin nykyisissä koulurakennuksissa. Tämä tulee ottaa huomioon, kun 
uusia koulurakennuksia suunnitellaan ja erityisluokkarakennetta sekä 
inklusiivista koulua arvioidaan ja kehitetään.

Peruskoulun jälkeiset opinnot vaativaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ovat useimmiten pidenne-
tyn oppivelvollisuuden piirissä ja opiskelevat toiminta-alueen mukaan 
tai yksilöllisten suunnitelmien mukaan kaikissa koulun oppiaineissa. 
Näille oppilaille on tarjolla rajallisesti peruskoulun jälkeisiä opintoja. Op-
tima tarjoaa työhän ja itsenäiseen elämään valmentavaa TELMA-
koulutusta sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavaa ja ammatilli-
sen perustutkinnon suorittamisen mahdollisuuksia parantavaa VALMA-
koulutusta. Viimeisten kolmen vuoden aikana kaikki Zacharias Tope-
liusskolanin pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat ovat saaneet opis-
kelupaikan Optimasta. Seitsemästä oppilasta neljä sai opiskelupaikan 
Optimasta vuonna 2017. Kolme ilman paikkaa jäänyttä opiskeli Kårkul-
lassa. Vuonna 2016 kaikki oppilaat saivat opiskelupaikan, kun taas nel-
jä kuudesta sai paikan vuonna 2015.

Vaikka lähes kaikki Helsingin vaativaa erityistä tukea tarvitsevat oppi-
laat ovat saaneet opiskelupaikan viimeisten viiden vuoden aikana, he-
rättää aihe vuosittain huolta perheissä. Tieto valinnoista julkistetaan 
kesäkuun lopussa. Näille nuorille ei ole tarjolla montaa vaihtoehtoa, mi-
käli he jäävät ilman opiskelupaikkaa, sillä useimmat esimerkiksi kansa-
nopistoissa tarjottavista koulutuksista eivät ole heille sopivia. Tämä voi 
tarkoittaa, että huoltajien on lyhyellä varoitusajalla järjestettävä opiske-
lupaikatta jääneille nuorillensa hoitoa ja laadukasta toimintaa. Näille 
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nuorille ja heidän perheilleen olisi myös tärkeää ehtiä vierailuiden ja ta-
paamisien kautta valmistautua koulun alkuun. Zacharias Topeliussko-
lanin opettajat kokevat, että nuorten uuden koulun aloitusta helpottaisi, 
jos opettajat voisivat keväällä välittää tietoa oppilaistaan seuraavalle 
koululle.

Iltapäivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää ryhmämuotoista iltapäi-
vätoimintaa luokkien 1–2 oppilaille ja erityistä tukea tarvitseville oppilail-
le, joilla on esimerkiksi kehitysvamma ja autismikirjon häiriö. Oppilas-
ryhmän tukitarpeet otetaan huomioon iltapäivätoiminnassa. Laaduk-
kaan toiminnan takaamiseksi tarvitaan riittävästi pätevää, osaavaa ja 
motivoitunutta henkilökuntaa. Koulussa avustajaresursseja tarvitsevat 
oppilaat vaativat usein tukea myös iltapäivätoiminnassa.

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden joukossa on oppilaita, joille koko-
naisesta koulupäivästä ja lisäksi ryhmämuotoisesta iltapäivätoiminnas-
ta selviäminen on haastavaa. Nämä oppilaat hyötyisivät aikuisen tuesta 
kotona koulupäivän jälkeen. Tällaista tukea tarvitsevia oppilaita on Hel-
singin ruotsinkielisten oppilaiden joukossa vain kourallinen vuodessa. 
Sosiaali- ja terveystoimiala on keskustellut näistä kysymyksistä kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan kanssa, mutta ratkaisuihin ei ole pää-
dytty, koska palveluvastuista on eriäviä näkemyksiä. Yksilötasolla on 
pyritty ratkaisemaan ongelmaa palkkaamalla oppilaille tukihenkilöitä. 
Usein ruotsinkielinen rekrytointi ei kuitenkaan ole onnistunut, tai se on 
kestänyt kauan. Toimialojen välistä yhteistyötä on jatkettava ja uutta 
toimintaa kehitettävä.

Ruotsinkielinen lyhytaikaishoito, vuorohoito ja sijaishoito

Helsingissä ruotsinkielisiä sosiaali- ja terveystoimen palveluita tarjotaan 
lapsiperheille Kallion ruotsinkielisessä perhekeskuksessa. Vammais-
palvelujen asiakkaille on tarjottava mm. lyhytaikaishoitoa, vuorohoitoa 
ja sijaishoitoa. Lyhytaikais- ja vuorohoitoa tarvitseville ruotsinkielisille 
lapsille ja nuorille on kuitenkin riittämättömästi paikkoja. Kuten valtuute-
tut kuvaavat, usein haastavimmassa asemassa ovat lapset ja nuoret, 
joilla on laaja tuen ja hoidon tarve. Helsingissä tai muuallakaan Suo-
messa ei ole kaikille lapsille ja nuorille sopivia ruotsinkielisiä palveluita 
tarjoavia hoitopaikkoja.

Ruotsinkieliset palvelut ja resurssit lasten- ja nuorisopsykiatriassa

Sosiaali- ja terveystoimialan selvityksessä Rantalan aloitteesta on ku-
vattu ruotsinkielisiä lasten- ja nuorisopsykiatrian palveluita ja näiden re-
sursseja. Viime vuosina pääkaupunkiseudun kasvatuksen ja koulutuk-
sen johtajat ovat osallistuneet keskusteluihin ja kehitystyöhön lasten ja 
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nuorten mielenterveyden hoidon yhteistyön ja palveluiden parantami-
seksi. Näissä työryhmissä on nostettu esille ruotsinkielisen väestön 
tarpeita ja laadittuihin asiakirjoihin on kirjattu, että kuvatut palvelut on 
taattava myös ruotsiksi. Esimerkki työryhmästä on sosiaali- ja terveys-
toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteinen Palvelu-
jen integraatioryhmä, joka on laatinut Lasten ja nuorten mielentervey-
songelmien palveluketjumallinnuksen. VIP-verkostossa (Vaativan eri-
tyisen tuen ohjaus- ja palveluverkostojen kehittäminen), johon Helsin-
gin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala osallistuu, on myös nostettu 
esiin ruotsinkielisen lasten- ja nuorisopsykiatrian tarpeita. Kehitystyö on 
siis käynnissä, ja sen on myös jatkuttava, jotta ruotsinkieliset palvelut 
voidaan taata riittävien resurssien ja toimivan palveluntarjoajien välisen 
yhteistyön avulla.

Toimenpiteiden suhde kaupungin ja toimialan strategiaan

Aloitteessa kuvatut toimenpiteet ruotsinkielisten erityislasten tukemi-
seksi ovat kaupungin strategian ja kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan tavoitteiden mukaisia. Sosiaali- ja terveystoimialan, kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan sekä HUS:n ja muiden toimijoiden välisen yhteis-
työn parantaminen kuuluu Helsingin kaupungin strategiaan eriarvoi-
suuden ja lasten ja nuorten syrjäytymisen vähentämiseksi. Mukana-
ohjelman ohjaavia periaatteita ovat keskeisten toimijoiden yhteistyö, oi-
kea-aikainen tuki, erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten 
tunnistaminen ja helposti saavutettavien palveluiden tarjoaminen 
asiakkaille. Lisäksi voidaan todeta, että kehitystyö on jo käynnissä, ja 
moniin aloitteessa mainittuihin toimenpiteisiin on jo ryhdytty.

Yhteenveto

Tässä selvityksessä todetaan, että aloitteen kaikki 11 kohtaa sisältävää 
toimenpideohjelmaa ei ole tarpeen valmistella Helsingin kaupungissa, 
sillä joitakin kohtia tulee toteuttaa kansallisella tasolla ja joitakin on jo 
toteutettu tai ne ovat työn alla. Seuraavilla ruotsinkielisten palveluiden 
kehitysalueilla on tällä hetkellä ongelmia ja puutteita. Kyseiset kehitysa-
lueet vaativat toimialarajat ylittävää työtä: 1) tarkoituksenmukainen 
ruotsinkielinen lyhyt- ja pitkäaikaishoito 2) erityislasten iltapäivätoimin-
nan toimialarajat ylittävä kehittäminen 3) yhteinen ruotsinkielisten pal-
veluiden prosessikuvaus sosiaali- ja terveystoimialalle, kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalle ja HUS:lle sekä muille toimijoille. Kasvatus- ja 
koulutuslautakunta ei täten puolla valtuutettujen aloitetta toimenpideoh-
jelman valmistelusta, mutta puoltaa kolmea yllä mainittua kohtaa, eli 
hoitoa, iltapäivätoimintaa ja toimialarajat ylittävän yhteistyön prosessi-
kuvausta koskevia toimenpiteitä.
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Lautakunta toteaa että selvitys selkeästi näyttää, että on olemassa on-
gelmia, jotka edellyttävät toimia ja sektorien yhteistyötä. Lautakunta 
esittää, että tehdään suunnitelma selvityksen pohjalta ja että toimista 
raportoidaan lautakunnalle vuoden 2021 aikana.

Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi

Kun ruotsinkielistä toimintaa kehitetään lyhyt- ja pitkäaikaishoidossa, il-
tapäivätoiminnassa ja toimialarajat ylittävässä yhteistyössä, voidaan 
ikänsä, toimintakykynsä, toimintakyvyn variaation tai psyykkisen tervey-
tensä vuoksi erityisen herkässä asemassa oleville lapsille tarjota mah-
dollisuus parempaan hoitoon ja oikea-aikaiseen palveluun. Nämä lap-
set tarvitsevat monia yhteiskunnan tarjoamia palveluita. Näiden toi-
menpiteiden avulla varmistamme kieliryhmien yhdenvertaisen kohtelun. 
Palveluja kehittämällä voimme epäsuorasti vaikuttaa lasten ja perhei-
den toimintakykyyn ja arjenhallintaan.

Käsittely

15.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Martina Harms-Aalto: Lisäys:
Lautakunta toteaa, että selvitys selkeästi näyttää, että on olemassa on-
gelmia, jotka edellyttävät toimia ja sektorien yhteistyötä. Lautakunta 
esittää, että tehdään suunnitelma selvityksen pohjalta ja että toimista 
raportoidaan lautakunnalle vuoden 2021 aikana.

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti Martina Harms-
Aallon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Agneta Lundmark, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 84031

agneta.lundmark(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.09.2020 § 159

HEL 2020-007152 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Marcus Rantalan sekä 20 muun valtuutetun val-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2020 98 (285)
Kaupunginhallitus

Asia/13
16.11.2020

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

tuustoaloitteesta liittyen toimenpideohjelmaan erityislasten palvelujen 
turvaamiseksi:

"Aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut tuovat esille ruotsinkielisten eri-
tyislasten ja heidän perheidensä vaikeuden saada ruotsin kielellä tar-
vitsemiaan palveluja. Valtuutettujen mukaan palveluiden saatavuus on 
erityisen hankalaa, jos lapsella on yhtäaikaisia tuen tarpeita kehitys-
vamman ja mielenterveysongelmien vuoksi tai lapsella on neuropsy-
kiatrinen diagnoosi. Valtuutetut ehdottavat ratkaisuna 11 kohdan toi-
menpideohjelmaa ruotsinkielisten erityislasten palvelujen turvaamiseksi 
ja havaittujen ongelmien ja puutteiden ratkaisemiseksi.

Toimenpideohjelman tavoitteena olisi 1) saada erityislapsille ja heidän 
perheille tarvittavat ympärivuorokautiset palvelut ruotsin kielellä, 2) luo-
da ruotsinkieliset tilapäishoidot ja intervallihoidot sekä kotiin vietävät 
palvelut, 3) turvata riittävä ruotsinkielisten sosiaalityöntekijöiden määrä, 
4) parantaa eri toimialojen välistä yhteistyötä, 5) lisätä ruotsinkielisten 
erityisopettajien määrää, 6) vaikuttaa ruotsinkielisten erityisopettajien 
koulutuksen lisäämiseen, 7) kehittää eri koulutusasteiden välistä yhteis-
työtä, 8) parantaa perusopetuksen jälkeisiä opintopolkuja erityistukea 
tarvitsevien nuorille, 9) turvata riittävät resurssit ruotsinkielisille lapsi- ja 
nuorisopsykiatrian palveluille, 10) selvittää mahdollisuus tarjota ruotsin-
kielinen vastine Sofia Mannerheimin koululle ja Jorvin sairaalakoululle 
sekä luodaan mahdollisuudet koulutuksen ja laitoshoidon yhdistämisel-
le, sekä 11) turvata erityislasten ruotsinkielinen iltapäivähoito.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten ruotsinkieliset palvelut sosiaali- ja ter-
veystoimialalla

Perusopetuslaissa ja sosiaalihuoltolaissa erityistä tukea tarvitsevalla 
lapsella tarkoitetaan eri asiakasryhmiä. Sosiaalihuoltolain mukainen 
määritelmä on suppeampi kuin perusopetuslain mukainen määritelmä. 
Sosiaalihuoltolain mukaan erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on erityi-
siä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalvelu-
ja kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden, päihteiden on-
gelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun syyn vuoksi tai 
siksi, että lapsen terveys tai kehitys vaarantuu lapsen kasvuolosuhtei-
den tai oman käyttäytymisen vuoksi. Tarkoituksena on, että mahdolli-
simman moni lapsi ja nuori saisi tarvitsemansa palvelut peruspalveluis-
sa. Perusopetuslaissa erityistä tukea tarvitseva lapsi tarvitsee tehoste-
tun tuen (säännöllistä tukea oppimisessa ja koulunkäynnissä tukea tai 
samanaikaisesti useita tukimuotoja) lisäksi enemmän tukea.

Helsingissä sosiaali- ja terveystoimialalla ruotsinkielistä erityistä tukea 
tarvitsevien palvelut on integroitu samaan organisaatioon suomenkielis-
ten palvelujen kanssa. Näitä palveluja on keskitetty ruotsinkielisten 
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osalta Kallion perhekeskukseen palvelemaan kaikkia ruotsinkielisiä 
helsinkiläisiä perheitä. Tunnistamisen ja varhaisen tuen tarjoamisen 
helpottamiseksi ruotsinkielisillä peruspalveluilla on yhteistyö- ja konsul-
taatiorakenteet varhaiskasvatuksen ja perhekeskuksen välillä.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalityön palveluja annetaan 
suunnitelmallisen sosiaalityön keinoin perhesosiaalityön palveluissa 
(perhesosiaalityön yksikössä, kasvatus- ja perheneuvolassa sekä nuor-
ten sosiaalityössä), lastensuojelussa sekä vammaispalvelussa. Asiak-
kaaksi perhesosiaalityöhön ja vammaispalveluun tullaan sosiaalityön-
tekijän tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella, jonka pohjalta 
asiakkaalle tarjotaan hänen ja hänen perheensä tarvitsemia palveluja. 
Erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille tarjotaan omana tuotanto-
na ruotsinkielistä lapsiperheiden kotipalvelua ja perhesosiaalityön per-
heille sosiaaliohjausta ja perhetyötä.

Lastensuojelulain perusteella järjestetään tuki niille erityistä tukea tar-
vitseville lapsille, jotka tarvitsevat lastensuojelulain mukaisia palveluja, 
esimerkiksi tehostettua perhetyötä, ympärivuorokautista perhekuntou-
tusta tai huostaanottoa ja sijoitusta kodin ulkopuolelle. Ruotsinkielistä 
lastensuojelun sosiaalityötä ja tehostettua perhetyötä tuotetaan omana 
palveluna. Ruotsinkielisen ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen ja 
sijaishuollon palvelut hankitaan pääsääntöisesti ostopalveluna.

Ruotsinkielisten erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden määrä on pieni. 
Siksi myös ruotsinkielisten työntekijöiden määrä on pieni ja palvelut 
ovat haavoittuvia niin sosiaali- ja terveystoimessa kuin muissakin pal-
veluissa.

Vammaispalvelun ruotsinkielinen lyhytaikais- ja tilapäishoito sekä intervallihoitojak-
sot

Vammaispalvelun asiakkaille tarjotaan tarvittaessa lyhytaikais- ja tila-
päishoitoa sekä intervallihoidon jaksoja. Ruotsinkielisten vammaispal-
velujen haasteena on suomenkielisiin palveluihin verrattuna vähäisem-
pi tai puuttuva palvelutarjonta. Taustalla on määrällisesti huomattavasti 
pienimuotoisempi palvelujen tarve sekä ruotsinkielisten osaajien ja toi-
mijoiden puuttuminen. Tämä tuottaa suuria haasteita palvelujen tuot-
tamiselle sekä omana että ostopalveluna. Ruotsinkielisiä vammaispal-
veluja tuotetaan lähes täysin ostopalveluna: kaikki päivätoiminta- ja 
asumispalvelut sekä tilapäishoidon ja intervallihoidon jaksot ostetaan. 
Helsingillä on omana tuotantona vammaispalvelussa sosiaalityön lisäk-
si lyhytaikaishoitoa tarjoava kotiin vietävä lapsiperheiden kotipalvelu 
sekä Kårkullan kuntayhtymän kanssa yhteistyössä tuotetut palvelut.

Ruotsinkielisten vammaispalvelun ostopalvelujen kanssa tehtävä yh-
teistyö sujuu pääsääntöisesti hyvin, ja asiakkaat ovat perheineen tyyty-
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väisiä saamansa palveluun. Asiakkaat saavat myös pääsääntöisesti 
hyvin sekä tilapäishoitoa että intervallihoitoa vähäisestä palvelutarjon-
nasta huolimatta. Osassa ostopalveluja on haastavaa saada mukautet-
tua palveluja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti esimerkiksi asiakkaiden 
vaikeahoitoisuuden tai väkivaltaisuuden vuoksi. Tällöin ostopalvelut 
voivat myös valikoida, keitä asiakkaita he vastaanottavat. Sama haaste 
on ostopalveluissa myös suomenkielisissä palveluissa. Palveluista 
puuttuvat myös ruotsinkielinen kotiin vietävä lyhytaikainen hoito erityi-
sen haastavasti käyttäytyville lapsille sekä lasten pitkäaikaisen asumi-
sen palvelut. Pitkäaikaisen asumisen ruotsinkieliset palvelut puuttuvat 
täysin koko Suomesta. Palvelujen puuttuminen johtaa joko kyseisten 
palvelujen saamattomuuteen tai sellaiseen palvelujen muotoiluun, joka 
ei aina vastaa asiakkaiden tarvetta parhaalla mahdollisella tavalla.

Ruotsinkieliset lasten-  ja nuorisopsykiatriset palvelut ja resurssit

HUSin ruotsinkielisen lasten- ja nuortenpsykiatrian toiminta vastaa 
diagnostiikan ja hoidon tarpeen arvioinnin suhteen suomenkielisiä pal-
veluja. Työssä hyödynnetään keskitetyn neuropsykiatrisen yksikön 
osaamista aivan kuten suomenkielisillä poliklinikoillakin. Suomenkielis-
ten palvelujen tavoin erikoissairaanhoidossa tehdään diagnostiikka ja 
suunnitellaan hoito, joka saatetaan ostaa yksityisiltä palveluntarjoajilta. 
Tilanteen ja oireilun vakaavuusasteen helpottuessa tai ollessa lievää tai 
keskivaikeata asiakas voidaan ohjata perustasolle jatkohoitoon. Lapsi- 
ja nuorisopsykiatrian ostopalvelut ovat kuitenkin suomenkielisiä rajoite-
tumpia ostopalvelujen rajallisuuden (neuropsykiatrinen valmennus) tai 
täydellisen puuttumisen vuoksi (esimerkiksi Kelan sopeutumisvalmen-
nukset ja LAKU-kuntoutus). Tämän vuoksi ruotsinkielisessä työryh-
mässä hoidetaan neuropsykiatristen lasten hoitoa omana työnä. Ruot-
sinkielisten palvelujen resursseissa ei ole HUSin puolelta huomautetta-
vaa. Ongelmana on sen sijaan jo aiemmin mainittu tiettyjen palvelujen 
puuttuminen ruotsin kielellä.

Ruotsinkielisten palvelujen ja toimijoiden välinen yhteistyö

Ruotsinkielisissä sosiaali- ja terveys- sekä kasvatuksen ja koulutuksen 
palveluissa tehdään suomenkielisiä palveluja enemmän yhteistyötä. 
Yhteistyö on hyvin usein myös suomenkielisiä palveluja toimivampaa 
pienemmän toimijajoukon vuoksi. Toimijat tuntevat toisensa ja palve-
lunsa, ja tätä kautta yhteistyön tekeminen on suomenkielisiä palveluja 
helpompaa ja toimivampaa. Ruotsinkielisten palvelujen yhteistyötä on 
myös kehitetty systemaattisesti viime vuosina. Yhteistyön kriittisiä koh-
tia parannetaan niin sosiaali- ja terveystoimialan sisällä kuin yhteis-
työssä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja HUSin kanssa.
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Palvelujen rajapinnoilla ja monia palveluja tarvitsevien lasten ja nuorten 
palvelujen järjestämisessä on Helsingissä haasteita niin suomenkielis-
ten kuin ruotsinkielisten palvelujen osalta. Taustalla on usein toiminta-
käytänteiden kankeus, liian tiukat asiakasrajaukset sekä työntekijöiden 
taitamattomuus räätälöidä palveluja asiakkaille sopiviksi. Tarvitaan laa-
jempaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kasvatuksen ja koulutuspal-
velujen palvelumuotoilua, jotta asiakkaiden palveluihin voitaisiin vastata 
mahdollisimman asiakaslähtöisesti. Muiden palvelujen puutteellisuus ja 
toimimattomuus voivat johtaa yksittäisissä tilanteissa lastensuojelun 
asiakkuuteen, jos erityistä tukea tarvitseva lapsi ja hänen perheensä 
eivät saa tarvitsemaansa tukea.

Ruotsinkielisten palvelujen yhteistyön parantamiseksi sosiaali- ja ter-
veystoimialalla on ruotsinkielisten palvelujen työryhmä, jossa on edus-
tajia eri palveluista. Työryhmän painopisteet ovat ruotsinkielisten palve-
lujen kehittäminen ja palvelut ylittävä yhteistyö. Työryhmällä on palve-
lukeskuksittain kolme alatyöryhmää (perhekeskustoiminta, terveys- ja 
hyvinvointipalvelut sekä senioripalvelut), joiden tehtävänä on kehittää ja 
vahvistaa ruotsinkielisiä palvelu- ja konsultaatiomalleja omissa toimin-
noissaan sekä kehittää asiakastarpeiden mukaisia eri palvelujen uudis-
tamisen toimintamalleja alatyöryhmien välillä. Tärkeänä tehtävä on 
tunnistaa erityisiä teemoja, jossa on tarpeellista toimia monitoimijaisesti 
ja myös samanaikaisesti tunnistaa yhteisen työn mahdollisuudet. Per-
hekeskustoiminnan alatyöryhmä toimii samalla ruotsinkielisten perhei-
den palvelujen esimiesfoorumina. Ruotsinkielisten palvelujen monitoi-
mijaista kehittämistä on tehty myös lasten ja nuorten matalankynnyk-
sen mielenterveyspalvelujen kehittämistyössä.

Ruotsinkielisten sosiaalityöntekijöiden määrä

Helsingissä ruotsinkielisiä sosiaalityöntekijöitä työskentelee erityistä tu-
kea tarvitsevien lasten ja heidän perheiden kanssa lapsiperheiden pal-
velutarpeen arvioinnissa, perheneuvolassa, perhesosiaalityössä, las-
tensuojelun avo- ja sijaishuollossa, vammaispalvelussa sekä nuorten 
sosiaalityössä. Sosiaalityöntekijöiden saatavuudessa on ollut Helsin-
gissä välillä haasteita, mutta ruotsinkielisten sosiaalityöntekijöiden rek-
rytoinnissa ei ole ollut sellaisia haasteita kuin suomenkielisten sosiaali-
työntekijöiden saatavuudessa.

Ruotsinkielisten erityislasten iltapäivähoito, kasvatus ja koulutus

Kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala vastaa ruotsinkielisestä iltapäivä-
hoidon järjestämisestä (myös erityistä tukea tarvitseville lapsille), erityi-
sopetuksen riittävyydestä, koulutusasteiden välisestä yhteistyöstä, pe-
ruskoulun jälkeiseen koulutukseen vaikuttamisesta sekä sairaalakoulu-
toiminnan organisoimisesta. Perhe- ja sosiaalipalvelujen ja kasvatuk-
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sen ja koulutuksen toimialan kesken ollaan työstämässä iltapäivähoi-
toon liittyviä ongelmia ja etsimässä niihin ratkaisuja.

Toimien yhteys strategiaan ja käyttösuunnitelmaan

Sosiaali- ja terveystoimialalla on tehty strategian ja käyttösuunnitelman 
mukaisesti yhteistyötä kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan, HUSin ja 
muiden aiheeseen liittyvien toimijoiden kanssa, jotta parannetaan yh-
teistyötä ruotsinkielisten erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten 
palveluissa. Strategian tavoitteiden mukaisesti yhteistyön parantamisel-
la on kehitetty oikea-aikaisia ja oireidenmukaisia hoitoja sekä pyritty 
vähentämään mielenterveysongelmien vuoksi sijoitettujen lasten mää-
rää. Ruotsinkielisten erityistä tukea tarvitsevien palvelujen integroimi-
nen näiden lasten koulutukseen on vahvistanut strategian mukaisesti 
oppilas- ja koulukohtaista opiskeluhuoltoa. Vuoden 2020 käyttösuunni-
telman mukaisesti meneillään olevassa lasten ja nuorten mielenter-
veyspalvelujen kehittämistyössä on myös huomioitu erikseen ruotsin-
kieliset matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut.

Yhteenveto

Sosiaali- ja terveystoimialalla on hyvä tilannekuva ja ymmärrys ruotsin-
kielisistä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palveluista. Palve-
lut toimivat suurimmaksi osaksi hyvin ja asiakkaat ovat pääosin tyyty-
väisiä saamaansa palveluun. Vaikutettavissa oleviin kriittisiin kohteisiin 
on pyritty puuttumaan ja palveluja on pyritty muotoilemaan paremmin 
asiakkaille sopivaksi. Sosiaali- ja terveystoimialalla jatketaan ruotsinkie-
listen vammaispalvelujen ja psykiatrisen ostopalvelujen kehittämistä 
yhdessä eri toimijoiden välillä. On tärkeää, että ruotsinkielisten palvelut 
huomioidaan osana kaikissa palveluissa ja niiden saatavuutta kartoite-
taan ja kehitetään nykyistä tiiviimmässä yhteistyössä järjestöjen ja kol-
mannen sektorin kanssa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat ikänsä, heikon toimintakykynsä, 
vammaisuuden ja mielenterveysongelmien vuoksi erityisen haavoittu-
vassa asemassa. Nämä lapset ja heidän perheensä käyttävät myös 
paljon sosiaali- ja terveyspalveluja. Olemassa olevilla ja suunnitelluilla 
toimilla edistetään näiden asiakkaiden palvelujen saatavuutta ja yhden-
vertaisuutta. Palvelujen tuottamisella ja kehittämisellä edistetään myös 
välillisesti asiakkaiden ja heidän perheidensä toimintakykyä ja arjessa 
selviytymistä.

Käsittely

15.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Cecilia Ehrnrooth: Lausunnon viimeinen lause ennen terveys- ja 
hyvinvointivaikutusten arviointia muutetaan muotoon: On tärkeää, että 
ruotsinkielisten palvelut huomioidaan osana kaikissa palveluissa ja nii-
den saatavuutta kartoitetaan ja kehitetään nykyistä tiiviimmässä yhteis-
työssä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa.

Kannattaja: jäsen Hannu Tuominen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Cecilia Ehrnroothin vas-
taehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi hyväksytyn vastaehdotuksen osalta 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

01.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jarkko Luusua, toiminnansuunnittelija, puhelin: 09 310 42303

jarkko.luusua(a)hel.fi
Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalveluiden päällikkö, puhelin: 09 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg(a)hel.fi
Riitta Vartio, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 56309

riitta.vartio(a)hel.fi
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§ 788
V 25.11.2020, Valtuutettu Mia Haglundin aloite rasismikokemusten 
tutkimisesta sosiaali- ja terveyspalveluissa

HEL 2020-008038 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys kappaleen 4 loppuun: ”Kysely toteutetaan useal-
la eri kielellä.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anna Vuorjoen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mia Haglundin aloite
2 Yhdenvertaisuustoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mia Haglund ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan rasismikokemusten tutkimista sosiaali- ja terveyspalveluissa, ra-
sismin torjuntakäytäntöjä ja syrjintätapausten raportointia.   
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Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa ehdotetun toiminnan valmis-
telu on parhaillaan käynnissä. Seuraavan strategiakauden tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnittelun pohjaksi tehdään kuntalaiskysely, jolla 
selvitetään mm. syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun kokemuksia eri syr-
jintäperusteilla, mukaan lukien etninen tausta. Kysely koskee kaupun-
gin toimintaa eri palvelukokonaisuuksissa, myös sosiaali- ja terveyspal-
veluissa. Johtopäätökset ja mahdollisten lisätutkimusten tilaukset teh-
dään kuntalaiskyselyn valmistuttua.       

Hyvän asiakaskokemuksen tarjoaminen on sosiaali- ja terveystoimialal-
la keskeinen tavoite. Tiedolla johtamista vahvistetaan sekä eri kanavis-
ta saatavaa palautetta kerätään ja hyödynnetään systemaattisesti pal-
velujen kehittämisessä. Myös sosiaalinen raportointi voi tuottaa suo-
raan käytännön työhön sovellettavissa olevaa tietoa antirasististen käy-
täntöjen luomiseksi ja vahvistamiseksi.        

Kaupungin henkilöstöä koskevat eettiset ohjeet korostavat yhdenver-
taisuuslain mukaista syrjimättömyyttä. Eri väestöryhmien oikeutta 
omaan kieleen ja kulttuuriin kunnioitetaan eikä rasismi ole missään 
muodossa sallittua. Eettisiä ohjeita on käyty läpi laajasti henkilökunnan 
kanssa kaikissa työyhteisöissä.  

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan ja yhdenvertaisuus-
toimikunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.  

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mia Haglundin aloite
2 Yhdenvertaisuustoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 748

HEL 2020-008038 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.11.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.10.2020 § 189

HEL 2020-008038 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Mia Haglundin ja 21 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta rasismiko-
kemusten tutkimisesta sosiaali- ja terveyspalveluissa seuraavan lau-
sunnon:

”Aloitteessa nostetaan esille rasistinen syrjintä sekä yhteiskunnallisena 
ilmiönä että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden kokemuksena. 
Aloitteessa todetaan, että asiakkaiden kokemukset rasistisesta häirin-
nästä ja syrjinnästä jäävät usein aliraportoitua. Valtuutetut esittävät, et-
tä kaupunki toteuttaa selvityksen sekä työntekijöiden, että asiakkaiden 
rasismikokemuksista sosiaali- ja terveyspalveluissa ja toimeenpanee 
johdonmukaiset käytännöt rasismin torjumiseen ja syrjintätapausten 
raportointiin. 

Sosiaali- ja terveystoimiala osallistuu kaupunginkanslian syksyllä 2020 
toteuttamaan kuntalaiskyselyyn rasismi- ja syrjintäkokemuksista ja 
henkilöstön osalta arvioi asiaa Kunta10-tulosten mukaisesti. 

Sosiaali- ja terveystoimialan yksi keskeisiä tavoitteita on hyvän asia-
kaskokemuksen tarjoaminen helsinkiläisille. Tämän tavoitteen saavut-
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tamiseksi kerätään asiakaspalautetta kaikista palveluista monien eri 
kanavien kautta. Yksi käytössä oleva kanava on kaupunkiyhteinen pa-
lautejärjestelmä. Tämän palautekanavan kautta tulee vuodessa noin 
6 500‒7 000 palautetta. Palautteet luokitellaan asiasisällön mukaisesti 
ja niistä tunnistetaan myös yhdenvertaisuuteen tai tasa-arvoon liittyvät 
asiat. Palautteet, joissa kuvataan koettua syrjintää, mutta ei välttämättä 
rasismia, muodostavat noin 3–5 prosenttia kaikista palautteista. Määrä 
on pysynyt samalla tasolla viimeiset kolme vuotta.

Saatua palautetietoa hyödynnetään entistä systemaattisemmin palvelu-
jen kehittämisessä ja vahvistetaan tiedolla johtamista paremman asia-
kaskokemuksen aikaan saamiseksi.

Helsingin henkilöstöä koskevat uudet eettiset ohjeet korostavat yhden-
vertaisuuslain mukaista syrjimättömyyttä. Eri väestöryhmien oikeutta 
omaan kieleen ja kulttuuriin kunnioitetaan, eikä rasismi ole missään 
muodossa sallittua. Eettisiä ohjeita on käyty laajasti läpi henkilökunnan 
kanssa kaikissa työyhteisöissä.

Kunta10-tutkimus selvittää kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä ta-
pahtuvia muutoksia sekä työelämän vaikutuksia henkilöstön terveyteen 
ja hyvinvointiin. Parhaillaan on menossa vuoden 2020 kysely. Vuodes-
ta 2016 lähtien on kysytty työntekijöiden syrjintäkokemuksista. Aikai-
semmissa mittauksissa noin 10 prosenttia vastaajista on kokenut syrjin-
tää työssään. Tulokset ovat samalla tasolla koko kaupungissa ja sosi-
aali- ja terveystoimialalla sekä kansallisessa Kunta10-aineistossa.

Helsingin kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman pohjaksi tehtiin ke-
väällä 2019 kuntalaiskysely. Vastaajista noin puolet kuuluivat erilaisiin 
vähemmistöihin. Kyselyn tulosten mukaan noin kolmasosa ilmoitti ko-
keneensa syrjintää sosiaali- ja terveystoimialan palveluissa. Eniten syr-
jintää koettiin iän, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja suku-
puoli-identiteetin ja etnisen taustan vuoksi.

Kaupunginkanslia suunnittelee parhaillaan uutta kuntalaiskyselyä, jos-
sa kootaan tietoja seuraavan strategiakauden yhdenvertaisuussuunni-
telman pohjaksi. Kysely toteutetaan tänä syksynä ja siihen sisältyy ky-
symyksiä koetusta rasismista ja syrjinnästä kaupungin eri toimialoilla, 
myös sosiaali- ja terveyspalveluista. Selvityksen toteuttaa ulkopuolinen 
tutkimuslaitos.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että myös kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimialan ammattilaisten aiheesta toteuttama sosiaalinen raport-
ti voisi tuottaa suoraan käytännön työhön sovellettavissa olevaa tietoa 
antirasististen käytäntöjen luomiseksi ja vahvistamiseksi.

Yhteenveto
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Tiedon tuottaminen kuntalaisten ja henkilöstön rasismikokemuksista 
kaikissa kaupungin palveluissa, sosiaali- ja terveyspalvelut mukaan lu-
kien, on ajankohtaista. 

On tärkeää saada tietoa tästä ilmiöstä laajasti koko kaupungin tasolla. 
Tutkittu tieto auttaa kohdentamaan oikeita ja vaikuttavia toimenpiteitä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Rasismikokemukset heikentävät ihmisarvoa ja itsetuntoa. Näillä koke-
muksilla on suoria vaikutuksia hyvinvointiin. Sosiaali- ja terveyspalve-
luissa tiedolla johtaminen on keskeistä palveluja kehittäessä. Kaikki 
tutkimustieto, joka lisää palvelujen yhdenvertaisuutta ja parantaa asia-
kaskokemusta, mahdollistaa asiakkaille vaikuttavat palvelut.

Käsittely

06.10.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystä siten, että lausuntoehdotuk-
seen lisättiin ennen kohtaa "Yhteenveto" seuraava kappale:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että myös kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimialan ammattilaisten aiheesta toteuttama sosiaalinen raport-
ti voisi tuottaa suoraan käytännön työhön sovellettavissa olevaa tietoa 
antirasististen käytäntöjen luomiseksi ja vahvistamiseksi."

Esittelijä Juha Jolkkonen joutui poistumaan kokouksesta kesken asian 
käsittelyn ja terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen siirtyi 
asian esittelijäksi.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta ei kannata Mia Haglundin valtuus-
toaloitetta. Aloitteessa ei määritellä, mitä rasismi on ja mitä rasismi ei 
ole. Kun rasismia ei aloitteessa määritellä, syntyy suuri riski sille, että 
selvityksestä tulee tarkoituksenhakuinen, mikä johtaa helposti perättö-
miin rasismisyytöksiin. Perättömillä rasismisyytöksillä voidaan pahim-
massa tapauksessa tuhota työntekijän ammatillinen maine tai aiheuttaa 
vakavaa mainehaittaa työntekijöille ja yrityksille. Viime aikoina on Suo-
messa useita esimerkkejä siitä, että esimerkiksi virkaa tekevää poliisia, 
virkaa tekevää lipuntarkastajaa ja muitakin ammattikuntia on perusteet-
tomasti syytetty rasismista, kun henkilöt ovat suorittaneet normaalisti 
työtehtäväänsä. Tällaisella perättömillä syytöksillä on vaikeutettu näi-
den ammattilaisten työn suorittamista. Lautakunta näkee, että tällainen 
selvitys johtaa helposti siihen, että sosiaali- ja terveystoimialalla alkavat 
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lääkärit ja hoitohenkilökunta saamaan perättömiä rasismisyytöksiä, jot-
ka vaikeuttavat heidän normaalia työn suorittamistaan.

Lisäksi aloitteessa ei ole kerrottu, mikä on selvityksen konkreettinen 
päämäärä. Aloitteessa todetaan seuraavaa: ”Valtuutetut esittävät, että 
kaupunki toteuttaa selvityksen sekä työntekijöiden, että asiakkaiden ra-
sismikokemuksista sosiaali- ja terveyspalveluissa ja toimeenpanee joh-
donmukaiset käytännöt rasismin torjumiseen ja syrjintätapausten rapor-
tointiin.” Lautakunnan mielestä aloitteessa tulisi määritellä, mitä ovat 
johdonmukaiset käytännöt ja syrjintätapausten raportointi käytännön 
esimerkkeinä.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän muutetun ehdo-
tuksen mukaisen lausunnon.

Jäsen Aleksi Niskanen jätti sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnosta 
vastaehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

22.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Pirkko Excell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73867

pirkko.excell(a)hel.fi
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§ 789
V 25.11.2020, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite lastenvalvojan toi-
minnan ja palvelun kehittämisestä

HEL 2020-008045 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mirita Saxberg ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan lastenvalvojan toiminnan ja palvelun kehittämistä. 

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan perheoikeu-
dellisten asioiden yksikössä tehdään kehittämistoimia parhaillaan. 
Vanhemmuuden selvittämiseen sekä lapsen elatuksesta, huollosta ja 
tapaamisoikeudesta sopimiseen liittyvät sosiaalipalvelut kuuluvat viran-
omaistoimintana lastenvalvojan tehtäviin. Tasapuolisten ja puolueetto-
mien palvelujen laatu ja saatavuus pyritään turvaamaan ohjausta, yh-
teistyötä ja toimintatapoja ja kehittämällä.  

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Vastaus on 
lautakunnan lausunnon mukainen. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2020 111 (285)
Kaupunginhallitus

Asia/15
16.11.2020

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 749

HEL 2020-008045 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.11.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.09.2020 § 140

HEL 2020-008045 T 00 00 03

Esitys
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Mirita Saxbergin ja 15 muun valtuutetun valtuus-
toaloitteesta koskien lastenvalvojatoiminnan kehittämistä ja palvelun 
laadun parantamista: 

"Perheoikeudelliset palvelut ovat yksi sosiaalihuollon palvelutehtävistä, 
ja niiden järjestämisestä säädetään sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) ja 
-asetuksessa (607/1983) sekä sosiaalihuoltolaissa mainituissa muissa 
laeissa. Perheoikeudellisten palvelujen tarkoituksena on turvata lapsen 
oikeus vanhemmuuteen, elatukseen, huoltoon ja vanhempiensa ta-
paamiseen. Vanhemmuuden selvittämiseen sekä lapsen elatuksesta, 
huollosta ja tapaamisoikeudesta sopimiseen liittyvät sosiaalipalvelut 
kuuluvat lastenvalvojien tehtäviin. 

Lastenvalvojien tehtävien kannalta keskeiset lait ovat uudistuneet 
huomattavasti viime vuosina. Uusi isyyslaki (11/2015) tuli voimaan 
1.1.2016 ja äitiyslaki (253/2018) 1.4.2019. Laki lapsen huollosta ja ta-
paamisoikeudesta (361/1983) on muuttunut merkittävästi 1.12.2019 al-
kaen, kun aikaisemmin tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvia asioita on 
siirtynyt sopimusmenettelyn piiriin ja näin ollen lastenvalvojien tehtävik-
si. Samassa yhteydessä myös lapsen elatuksesta annettuun lakiin on 
tullut joitakin muutoksia.  

Perheoikeudellisten asioiden alayksiköllä on valtakunnallisesti merkit-
tävä erityisasema. Kaikissa edellä mainituissa erityislaeissa on määri-
telty toimivaltaiseksi viranomaiseksi Helsingin sosiaalilautakunta tai 
Helsingin lastenvalvoja silloin, kun toimivalta on Suomen viranomaisilla 
eikä muuta toimivaltaista viranomista voida osoittaa. Perheoikeudellis-
ten asioiden alayksiköllä on erityinen asema myös sikäli, että Helsin-
gissä vahvistetaan vuosittain noin 10 prosenttia lasten huoltoa ja ela-
tusta koskevista sopimuksista Suomessa. Vuonna 2019 Helsingissä 
vahvistettiin yhteensä 9 876 sopimusta, joista 4 606 koski lapsen huol-
toa ja 5 270 lapsen elatusta.

Sosiaalihuoltoasetuksen mukaan sosiaalilautakunnan on huolehdittava 
siitä, että tarpeellisissa asiayhteyksissä lapsen vanhemmille kerrotaan, 
miten vanhemmat voivat lain mukaan sopia lapsen huollosta ja tapaa-
misoikeudesta sekä elatuksesta. Sosiaalilautakunnan on myös huoleh-
dittava siitä, että tarvittaessa vanhempia ohjataan ja avustetaan lapsen 
huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä lapsen elatusta koskevien kirjallisten 
sopimusten tekemisessä. Lastenvalvojan tehtäviin ei kuulu lain mukaan 
vanhempien keskinäinen sovittelu, mutta lastenvalvojat työskentelevät 
sovittelevin työottein avustaessaan vanhempia sopimukseen pääsemi-
seksi. Tarvittaessa vanhempia ohjataan perheasioiden sovitteluun, mi-
käli yhteisymmärrystä lasten asioissa ei näytä löytyvän. 
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Perheoikeudellisten asioiden alayksikössä on asiakastyössä yhteensä 
15 lastenvalvojaa ja lakimies. Lastenvalvojista kolme on koulutuksel-
taan oikeustieteen maistereita ja muut yhteiskuntatieteiden tai valtiotie-
teiden maistereita erilaisilla pääaineilla. Suurimmalla osalla on työko-
kemusta lastenvalvojan työstä noin 5–10 vuotta. Lisäksi useimmilla on 
myös kokemusta lastensuojelusta tai muusta sosiaalityöstä. 

Uutta työntekijää perehdytetään käytännön tehtäviin systemaattisesti 
vähintään 3–6 kuukautta ja tehtävät lisääntyvät sitä mukaa, kun osaa-
minen kasvaa. Työntekijöiden perehdyttäminen työhön ja osaamisen 
ylläpitäminen lastenvalvojatyössä on haastavaa. Lastenvalvojapalvelut 
ovat erittäin kysyttyjä ja pääpaino työssä on asiakasvastaanotossa. 
Lastenvalvojan työ perustuu useisiin eri lakeihin. Lastenvalvojan on so-
vellettava työssään isyys- ja äitiyslakeja, elatuslakia ja lakia lapsen 
huollosta muiden sosiaalihuoltoa sääntelevien lakien lisäksi (esimerkik-
si sosiaalihuollon asiakaslaki ja tietosuojalainsäädäntö). Kansainvälisiä 
liittymiä sisältävissä tapauksissa tulee lisäksi huomioida näitä asioita 
koskevat erityissäännökset. Lastenvalvojan tehtävään liittyvien erityis-
lakien soveltaminen on mahdollista oppia ainoastaan käytännön työs-
sä.    

Kaikki lastenvalvojat ovat mukana asiakaspalvelussa ja vanhempia oh-
jataan ja avustetaan tapaamisilla sekä päivittäin puhelimitse neuvonta-
numerossa, johon kukin lastenvalvoja vastaa vuorollaan. Puhelinneu-
vonnassa on kuitenkin kysymys yleisestä neuvonnasta, ja yksityiskoh-
taisempi perheen tilanteen tarkastelu tapahtuu vanhempien yhteisellä 
varatulla ajalla lastenvalvojalle. Lastenvalvojapalveluissa keskustelut 
vanhempien kanssa käydään samanaikaisesti, jotta molemmat van-
hemmat saavat saman informaation ja molempien vanhempien näkö-
kulmat tulevat huomioiduiksi. Tästä periaatteesta joudutaan poikkea-
maan silloin, kun perheessä on vakavaa väkivallan uhkaa tai määrätty 
lähestymiskielto. 

Lastenvalvojapalvelun hyvä laatu on aloitteessa kuvatulla tavalla erit-
täin tärkeää. Ristiriitaisten neuvojen ja ohjeiden saaminen on omiaan 
kärjistämään perheiden tilanteita. Perheoikeudellisissa asioissa on 
valmisteltu ”Lastenvalvojan käsikirjaa”, johon on koottu keskeiset ohjeet 
ja linjaukset lastenvalvojatyöhön liittyen. Käsikirjan valmistelu on vielä 
kesken, ja tavoitteena on saada käsikirja valmiiksi tulevan syksyn ja 
ensi kevään aikana. Lastenvalvojatyöhön liittyy kuitenkin myös paljon 
kysymyksiä, joihin ei ole saatavilla valmiita tai oikeita vastauksia. Muun 
muassa neuvontapuhelimeen vastattaessa tulee huomioida tarkkaan 
se, että kysyttävästä ja mahdollisesti riitaisesta asiasta saadaan vain 
toisen osapuolen kertomus. Tästä syystä neuvontapuhelimeen vas-
taamisen laatuun tulee aina kiinnittää erityistä huomiota.
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Lastenvalvojatyötä ei toistaiseksi ohjata valtakunnallisesti, joten sitä oh-
jataan paikallisesti. Pääkaupunkiseudun kuntien kesken on pyritty yh-
teistyöhön ja järjestetty työn sisältöihin liittyviä yhteisiä koulutuksia. Täl-
lainen oli muun muassa yrittäjien maksukyvyn arvioimiseen liittyvä kou-
lutuskokonaisuus viime vuonna.

Elatusapujen osalta oikeusministeriö on julkaissut vuonna 2007 oppaan 
elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Kysymyksessä on suositus, jonka 
tarkoituksena on auttaa vanhempia arvioimaan elatusavun määrää se-
kä toisaalta ohjata kuntien sosiaalitoimia yhtenäiseen käytäntöön van-
hempia opastettaessa sekä sovittujen elatusapujen vahvistamisessa. 
Ohjetta noudatetaan suosituksenomaisesti myös Helsingissä ja sen 
pohjalta on laadittu niin sanottu elatusapulaskuri, jonka avulla elatusa-
vun määrää voidaan arvioida. Vanhemmat ilmoittavat tulonsa elatusa-
puohjeen mukaisessa varallisuusselvityksessä, joka sisältää elatusa-
vun laskemiseksi tarvittavat tiedot. 

Lastenvalvojapalvelun kehittämisessä on pyritty lisäämään ja paranta-
maan sähköisesti saatavilla olevaa tietoa. Helsingin kaupungin internet-
sivuja päivitetään ja kehitetään koko ajan. Perheentuki-sivustolle on 
myös valmisteltu Lapsiperheiden eropalvelut -kokonaisuus, josta on 
löydettävissä kootusti erotilanteeseen liittyvät palvelut sekä tietoa ai-
heesta.

Neuvontaa on tarjolla asiakkaille viikoittain myös Kallion perhekeskuk-
sessa. Eron ensiapupiste tarjoaa ohjausta ja neuvontaa erotilanteisiin, 
eroperheen erityiskysymyksiin ja lasten asioiden järjestämiseen. Eron 
ensiapupisteellä asiakkaita ottavat vastaan lastenvalvoja yhdessä eri 
järjestöjen edustajien kanssa. 

Palveluiden laadun varmistamisen lisäksi on tärkeää pyrkiä turvaa-
maan palvelun saatavuus. Asiakaspalautteet lastenvalvojapalveluun 
liittyen ovat koskeneet pääsääntöisesti palvelun saatavuutta ja ajanva-
rausjonoja. Lastenvalvojapalvelussa onkin panostettu siihen, että va-
kanssien täyttöaste olisi mahdollisimman korkea sekä ylläpidetty omaa 
sijaisrekisteriä. Myös toimintatapoja on muutettu ja ajanvarausruuhkan 
purkamiseksi on aloitettu viikoittain ilman ajanvarausta toimiva walk in -
palvelu niille vanhemmille, jotka tulevat yhdessä sopimaan lasta koske-
van elatussopimuksen tai elatusapupäätöksen jatkamisesta tai muut-
tamisesta.

Hyvän hallinnon periaatteet edellyttävät viranomaistoiminnalta muun 
muassa tasapuolisuutta ja puolueettomuutta. Työskenteleminen kah-
den erimielisen osapuolen kanssa, erityisesti korostaen kolmannen eli 
lapsen oikeuksia, on haasteellinen tehtävä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Lastenvalvojatoiminnan laadukas ja saatavissa oleva palvelu edesaut-
taa lapsiperheiden hyvinvointia vanhempien erotilanteen eri vaiheissa 
ja vanhemmuuden selvittämiseen liittyvissä tehtävissä."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Katja Niemelä, Perheoikeudellisten asioiden päällikkö, puhelin: 040 3347129

katja.niemela(a)hel.fi
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§ 790
V 25.11.2020, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite puuston ja kas-
villisuuden merkityksen selvittämisestä melu-, pöly- ja näkösuojana 
ennen harvennustöitä

HEL 2020-007758 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Johanna Nuorteva ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että puuston ja kasvillisuuden harventamisen suunnitelmista 
tulee tiedottaa alueen asukkaille ja käyttäjille, ja tarjota mahdollisuus 
palautteen antamiseen ennen työn aloittamista. Lisäksi aloitteessa esi-
tetään, että ennen harvennukseen ryhtymistä tulee tehdä arvio puuston 
ja kasvillisuuden merkityksestä näkö-, melu- ja pölyesteenä, ja pyrkiä 
säilyttämään nämä ominaisuudet maltillisesti suoritettavien hoitotöiden 
yhteydessä.

Kaupunginhallitus katsoo kaupunkiympäristölautakunnan tapaan, että 
suojametsiksi määriteltyjen metsien ja puistoalueiden sekä viheraluei-
den merkitys asukkaiden virkistyskäytössä on suuri. Tämän vuoksi vi-
heralueiden harvennussuunnitelmista tiedotetaan selkeästi ja hyvissä 
ajoin lähialueen asukkaille ja käyttäjille, ja varmistetaan heidän mahdol-
lisuutensa vaikuttaa suunnitelmiin. 

Suojametsien, puistojen ja lähivirkistysalueiden hoitotoimenpiteissä py-
ritään vähentämään valtapuuston sekä pienpuuston harvennusten 
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määrää. Erityisen tärkeää harvennusten vähentäminen on arvokkaiksi 
luontokohteiksi määritellyillä alueilla, tärkeissä virkistysmetsissä sekä 
muuten puustorakenteeltaan monipuolisissa metsissä. Hoitotoimenpi-
teissä pyritään kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota siihen, että 
toimenpiteet kohdennetaan paremmin alueille, joilla niistä on selkeintä 
hyötyä.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus 
on lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 750

HEL 2020-007758 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.11.2020 Pöydälle

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Viidennen kappaleen viimeinen lause muutetaan muotoon: "Hoitotoi-
menpiteissä pyritään kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota siihen, 
että toimenpiteet kohdennetaan paremmin alueille, joilla niistä on sel-
keintä hyötyä".

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhanen ehdotuksesta. 

02.11.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 29.09.2020 § 561

HEL 2020-007758 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Johanna Nuorteva ja 16 muuta allekirjoittajaa esittävät valtuustoaloit-
teessaan tarvetta selvittää puuston ja kasvillisuuden merkitys melu-, 
pöly ja näkösuojana ennen harvennustöitä. He esittävät, että alueiden 
asukkailta ja käyttäjiltä tulisi koota palautetta harvennuksista ja puisto-
jen kehittämisestä suunnittelun alkuvaiheessa. He esittävät myös, että 
puuston ja kasvillisuuden harventamisen suunnitelmista tiedotetaan ky-
seisen alueen asukkaille ja käyttäjille ja tarjotaan mahdollisuus palaut-
teen antamiseen ennen työn aloittamista. 

Valtuustoaloitteessa pidetään tärkeänä, että puiston ja metsien har-
vennuksessa poistetaan maltillisesti ainoastaan kasvun turvaamisen 
kannalta välttämätön puusto ja kasvisto, ja että tiheys ja kasvillisuuden 
sekä puuston monimuotoisuus ovat osa lähiluonnon virkistävyyttä ja et-
tä sitä olisi tärkeä vaalia.

Helsingin metsäalueiden hoitoa ohjaavat luonnonhoidon työohjeet si-
sältävät ohjeistuksen melu-, pöly- ja näkösuojana toimivien suojamet-
sien hoitoon. Ne pohjautuvat metsien suojavaikutuksesta ja sen ylläpi-
dosta tehtyyn tutkimukseen. Käytössä olevat ohjeet ovat asukkaille 
nähtävillä kaupungin luonnonhoitoa käsittelevillä nettisivuilla.

Suojametsien hoitotoimenpiteitä tehdään puuston kasvun turvaamisek-
si, että ne säilyttäisivät elinvoimaisuutensa ja suojavaikutuksensa myös 
tulevaisuudessa. Hoitotoimenpiteitä ohjataan työohjeissa siten, että 
puustorakenteessa säilyy kerroksellisuus ja että metsissä on eri-ikäisiä 
puita metsien jatkuvuutta ylläpitämässä. Suojapuustojen hoidossa on 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2020 119 (285)
Kaupunginhallitus

Asia/16
16.11.2020

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

tärkeää huolehtia, että metsissä on sekä lehti- että havupuita. Erityises-
ti kuuset sopivat sekapuustona hyvin suojapuustoksi, koska niiden ok-
sisto yltää maahan saakka ja ne ovat talvisinkin vihreitä. Suojametsät 
tarvitsevat lieviä säännöllisiä hoitoharvennuksia säilyttääkseen kasvun-
sa ja alas saakka ulottuvat oksistonsa. Suojametsissä turvataan myös 
luonnon monimuotoisuutta mm. jättämällä niihin lahopuuta. 

Liikennemelulta suojaavien suojametsien ja puustojen suojavaikutuk-
sista tehtyjen tutkimusten mukaan moottoritien ja asuinalueen välille 
tarvitaan vähintään 100 metrin levyinen suojametsä, jotta melutaso las-
kisi asuinalueella hyväksyttävälle tasolle. Jos suojametsä on leveydel-
tään 50 metriä tai vähemmän, joudutaan melun vaimennukseen käyt-
tämään meluvallia tai –aitaa. Vaikka puusto ei pystykään melua vai-
mentamaan edellä kuvatussa tapauksessa, jossa metsäalue on kapea, 
on sillä tärkeä tehtävä näköyhteyden katkaisijana, sillä tällöin ihmiset 
eivät koe melulähdettä niin häiritsevänä. Liikenteen epäpuhtauksien 
suodattajana toimivat monikerroksiset puustovyöhykkeet parhaiten, 
koska tällöin puuston sisään kulkeva ilmavirta vaimenee ja sen mukana 
kulkeutuvat pienhiukkaset kerääntyvät lehvästöön ja kasvillisuuteen ei-
kä niitä päädy asuinalueelle.

Suojametsät luokitellaan eri kaupunginosille laadittavissa aluesuunni-
telmissa sekä luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmissa omaan hoito-
luokkaansa C3 suojametsät. Luokittelu tehdään arvioiden metsien laatu 
ja merkitys moniammatillisessa suunnittelutyöryhmässä, johon kuuluu 
niin maisema-arkkitehteja, biologeja kuin metsien hoidon suunnittelijoi-
takin. Aluesuunnitelmat sekä luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat 
tehdään vuorovaikutteisesti asukkaiden ja asukasjärjestöjen kanssa, 
jolloin mm. suojametsien sijainnit ja niiden hoitotavoitteet ovat asukkai-
den kommentoitavana. Tämän lisäksi kaikista luonnon- ja maiseman-
hoidon suunnitelmien mukaisista hoitotöistä tiedotetaan lähialueiden 
asukkaita maastotiedottein Staran toimesta ennen töiden aloittamista.

Valtuustoaloitteessa esille tuodun Kumtähdenkentän puiston poistetta-
vat, huonokuntoiset puut määriteltiin vuosina 2016-2017 tehdyn puiston 
puuvartisen kasvillisuuden inventoinnin perusteella. Poistettava puusto 
esitettiin puistosuunnitelmassa, joka oli nähtävillä vuonna 2018. Suun-
nitelma perustui vuonna 2017 julkaistuun puistohistoriallisen selvityk-
seen, jossa tunnistettiin Kustaa Vaasan tien varren reunapuuston arvo 
osana puistoa. Selvityksessä todettiin tarve siistiä reunan vesakkoa ja 
poistaa huonokuntoisia puita, jotta reunapuusto pysyy elinvoimaisena 
ja nuorempi puusto saa kasvuun tarvitsemansa valon.

Suojametsiksi määriteltyjen metsien ja puistoalueiden sekä viheraluei-
den merkitys asukkaiden virkistyskäytössä on suuri. Suojametsien, 
puistojen ja lähivirkistysalueiden hoitotoimenpiteissä pyritään vähentä-
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mään valtapuuston sekä pienpuuston harvennusten määrää. Erityisen 
tärkeää harvennusten vähentäminen on arvokkaiksi luontokohteiksi to-
detuilla alueilla, tärkeissä virkistysmetsissä sekä muuten puustoraken-
teeltaan monipuolisissa metsissä. Viheralueiden asukkaille ja käyttäjille 
tiedotetaan selkeästi ja hyvissä ajoin harvennussuunnitelmista ja var-
mistetaan mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin. Hoitotoimenpiteissä 
pyritään kiinnittämään enemmän huomiota siihen, että toimenpiteet 
kohdennetaan paremmin niille kuvioille ja kuvion osille, joista niistä on 
selkeintä hyötyä.

Käsittely

29.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Amanda Pasanen: Suojametsiksi määriteltyjen metsien ja puistoaluei-
den sekä viheralueiden merkitys asukkaiden virkistyskäytössä on suuri. 
Suojametsien, puistojen ja lähivirkistysalueiden hoitotoimenpiteissä py-
ritään vähentämään valtapuuston sekä pienpuuston harvennusten 
määrää. Erityisen tärkeää harvennusten vähentäminen on arvokkaiksi 
luontokohteiksi todetuilla alueilla, tärkeissä virkistysmetsissä sekä muu-
ten puustorakenteeltaan monipuolisissa metsissä. Viheralueiden asuk-
kaille ja käyttäjille tiedotetaan selkeästi ja hyvissä ajoin harvennus-
suunnitelmista ja varmistetaan mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin. 
Hoitotoimenpiteissä pyritään kiinnittämään enemmän huomiota siihen, 
että toimenpiteet kohdennetaan paremmin niille kuvioille ja kuvion osil-
le, joista niistä on selkeintä hyötyä.

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Amanda 
Pasasen vastaehdotuksen.

22.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi
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§ 791
V 9.12.2020, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite uusista uimalaitu-
reista

HEL 2020-007756 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki selvittää uusien uimalaiturien rakentamisen 
Vuosaareen ja Munkkiniemeen, arvioi uimalaiturien perustamisen kes-
kimääräisen kustannuksen ja selvittää uimalaiturien rakentamista myös 
muille ranta-alueille.

Kaupunginhallitus toteaa, että uusien uimalaiturien rakentaminen on 
kannatettava ajatus sekä liikuntamahdollisuuksien lisäämisen että me-
rellisen Helsingin paremman saavutettavuuden kannalta. Uusien uima-
laiturien perustamiskustannukset ovat kuitenkin korkeat suhteessa nii-
den kävijämääriin. Kaupunginhallitus katsoo, että uusien uimalaiturien 
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rakentamista on tarkoituksenmukaista arvioida vasta sen jälkeen, kun 
Lauttasaareen tulevan uimalaiturin lopulliset kustannukset ja todelliset 
kävijämäärät ovat selvillä.

Lauttasaaren uimalaituri on osallistuvan budjetoinnin hanke, joka on 
kaupunkiympäristön toimialan suunnittelussa. Kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan liikuntapalvelut osallistuu uimalaiturin suunnitteluun ja tulee 
ylläpitämään laituria sen valmistuttua. Muita liikuntapalveluiden ylläpi-
tämiä uimalaitureita on tällä hetkellä Munkkiniemen ja Rastilan uima-
rantojen yhteydessä.

Uusien uimalaiturien perustamisessa on huomioitava useita turvallisuu-
teen liittyviä asioita. Uimapaikan turvallisuudesta on tehtävä riskiarvio 
ja siihen perustuva turvallisuusasiakirja. Liikuntapalvelujen arvion mu-
kaan kaikki uimapaikat tulee rakentaa joko selkeästi eroteltuna uimala-
na tai riittävän matkan päähän kaupungin vilkkaasta vesiliikenteestä. 
Esimerkiksi Aurinkolahden rantabulevardi ei ole sopiva paikka uimalai-
turille vilkkaan veneilytoiminnan vuoksi.

Lauttasaareen suunniteltu uimalaituri on määrä sijoittaa saaren etelä-
kärkeen kallion jatkeeksi. Vaativa rakentamispaikka lisää laiturin perus-
tamiskustannuksia, koska sen läheisyyteen on päästävä hälytysajo-
neuvolla. Ulkoilureittejä tulee leventää ja rantakallion yli rakentaa tur-
vallinen ja esteetön käynti. Laiturin ja siihen liittyvien toimenpiteiden 
tämänhetkinen kustannusarvio on 300 000 euroa.

Uusien uimalaiturien suunnittelussa voidaan tarkastella osallistuvan 
budjetoinnin ja kaupunkilaisten ehdotuksia siitä, mille alueille uimalaitu-
reita toivotaan. Lauttasaaren uimalaiturin lopullisten kustannusten sel-
vittyä voidaan arvioida tarkemmin, kuinka laajasti uimalaitureita kannat-
taa perustaa.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 752

HEL 2020-007756 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.11.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

02.11.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.10.2020 § 164

HEL 2020-007756 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää ajatusta uusien uimalaitureiden 
rakentamisesta kannatettavana. Lautakunta kuitenkin toteaa samalla, 
että uimalaitureiden perustamiskustannukset vaikuttaisivat olevan kor-
keita suhteessa laitureiden tuleviin kävijämääriin. Tilanteen selviämi-
seksi lautakunta ehdottaa, että odotetaan Lauttasaaren uimalaiturin lo-
pullisten kustannusten ja todellisten kävijämäärien selviämistä. 

Liikuntapalveluiden ylläpitämiä uimalaitureita on Munkkiniemen ja Ras-
tilan uimarannan yhteydessä. Uimalaituri on uimapaikka, johon kohdis-
tuu velvoitteita. Uimalaituri tulee liikuntapalveluiden näkemyksen mu-
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kaan sijoittaa turvallisen matkan päähän kaupungin vilkkaasta vesilii-
kenteestä, joka nostaa laiturin perustamiskustannuksia.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ei suunnittele Lauttasaareen avointa 
uimalaituria, vaan kyseessä osallistuvan budjetin hanke, joka on kau-
punkiympäristön toimialan suunnittelussa. Lauttasaareen suunniteltu 
laituri on määrä sijoittaa saaren eteläkärkeen kallion jatkeeksi. Tämä li-
sää perustamiskustannuksia, koska laiturin läheisyyteen tulee päästä 
hälytysajoneuvolla, eli ulkoilureittejä tulee leventää sekä rantakallion yli 
tulee rakentaa turvallinen ja esteetön käynti laiturille. Hankkeen suun-
nittelu on edelleen kesken, mutta laiturin ja siihen liittyvien toimenpitei-
den kustannusarvio on 300 000 euroa. Osallistuvan budjetoinnin hank-
keista vastaavan henkilön mukaan kustannusarvio tarkentuu vielä 
suunnittelun edetessä. Liikuntapalvelut on osallistunut uimalaiturin 
suunnitteluun tulevana uimalaituritoiminnan ylläpitäjän roolissa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ehdottaa osallistuvan budjetin ja 
kaupunkilaisten ehdotusten tarkastelua siitä, mille alueille uimalaitureita 
toivotaan. Rakennettavien laiturien, kuten Lauttasaaren uimalaiturin lo-
pullisen kustannusten perusteella voidaan arvioida tarkemmin, kuinka 
laajasti laitureita kannattaa perustaa. Tavoitteena on kaupunkilaisten 
laajempi pääsy vapaa-ajan viettoon merellisessä Helsingissä.

Liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan ainoa tapa toteuttaa turvalli-
nen uimapaikka kaupunkiympäristöön, jossa sijaitsee venesatamia se-
kä veneväyliä on toteuttaa se erillisenä uimalana, jolloin alue on sel-
keästi eroteltu ja uiminen on turvallista, tai vaihtoehtoisesti turvallisen 
matkan päässä venesatamista ja veneväylistä.  Tämä huomioiden uin-
tipaikkaa ei tule esimerkiksi toteuttaa Aurinkolahden rantabulevardin 
yhteyteen vilkkaan veneilytoiminnan vuoksi. 

Uimapaikan perustamisessa tulee huomioida että, uimarannat ja uima-
paikat kuuluvat kuluttajaturvallisuuslainsäädännön piiriin. Kuluttajatur-
vallisuuslaki (920/2011) määrää palvelun tarjoajalle huolellisuusvelvoit-
teen. Palvelun tarjoajan tulee huolehtia siitä, ettei kuluttajapalvelukses-
ta aiheudu vaaraa. Palvelun tarjoajan tulee tuntea palveluun liittyvät 
riskit.

Uimarantojen ja uintipaikkojen turvallisuusjärjestelyiden tulee perustua 
riksiarviointiin. Riskien arvioinnissa tunnistetaan, mitä vaaroja toimin-
taan liittyy, missä tilanteessa vaaroja voi esiintyä ja millaisia tapaturmia 
tai onnettomuuksia toiminnassa voi tapahtua. Arvioinnin pohjalta toteu-
tetaan toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi, riskien pienentämiseksi ja 
tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Kirjallinen riskien arviointi tulee si-
sällyttää osaksi turvallisuusasiakirjaa.
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Opetusministeriön laatimassa uimarantojen rakentamiseen suunnatus-
sa liikuntapaikkajulkaisussa ei oteta suoranaisesti kantaa kaupunkiym-
päristöön sijoitettuihin uimarantoihin tai uimapakkoihin. Julkaisu ohjeis-
taa hyvin mihin uimapaikkoja on hyvä toteuttaa ja mihin ei, esimerkiksi 
veneväylien ja venesatamien läheisyyteen niitä ei tule toteuttaa turvalli-
suussyistä. (Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 90).

Uimapaikan perustamisessa on otettava huomioon seuraavat asiat:

 Hälytysajoneuvojen toimintaedellytykset (esimerkiksi pelastustiet)
 Pelastusvälineet
 Yleinen saavutettavuus (muun muassa parkkipaikat)
 Ympäristö (läheinen asutus)
 Veden uintikelpoisuus (läheiset viemärit ja mahdolliset virtaukset)
 Maisemointi (sopiiko uintipaikka ympäristöönsä)
 Erityisryhmien tarpeet (rampit ja muu esteetön käyttö)
 Palvelut (muun muassa WC, suihkut, jätehuolto, sähkö, pukeutu-

mistilat)
 Ohjeet ja opasteet
 Rakenteellinen turvallisuus (muun muassa rantapohja, syvyys, va-

laistus)
 Liikenneturvallisuus (autot, pyörät ja veneet)
 Ympäristövaikutukset
 Toimintapaikat (auringonotto, kuntoilu)
 Vastuutaho (seura/yhdistys/kaupunki)

Haastavia tekijöitä erityisesti:

 Laivaväylät ja venereitit sekä venesatamat
 Veden laatu (esimerkiksi mattolaiturit)
 Uintipaikan ympärivuotisuus
 Laiturin turvalliset rakenteet 
 Turvallinen uintialue rajattu selkeästi
 Selkeä havaittavuus uima-alueen ulkopuolelta

Käsittely

06.10.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Johanna Nuorteva: 
Lisäys viidenneksi kappaleeksi: Lautakunta ehdottaa osallistuvan bud-
jetin ja kaupunkilaisten ehdotusten tarkastelua siitä, mille alueille uima-
laitureita toivotaan. Rakennettavien laiturien, kuten Lauttasaaren uima-
laiturin lopullisen kustannusten perusteella voidaan arvioida tarkemmin, 
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kuinka laajasti laitureita kannattaa perustaa. Tavoitteena on kaupunki-
laisten laajempi pääsy vapaa-ajan viettoon merellisessä Helsingissä.

Kannattaja: Pauliina Saares

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Johanna Nuortevan vas-
taehdotuksen yksimielisesti.

22.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 792
V 25.11.2020, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite tekonurmikent-
tien varaamisesta myös muille kuin urheiluseuroille

HEL 2020-008037 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Johanna Nuorteva ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että tekonurmikenttien varaaminen mahdollistettaisiin urhei-
luseurojen lisäksi esim. nuorisotaloille, asukasyhdistyksille ja koulujen 
kerhotoiminnalle, jolloin ne voisivat varata vuoroja alueen asukkaiden 
vapaaseen käyttöön. Aloitteessa ehdotetaan myös, että osa kentästä 
voitaisiin jättää varauksen ulkopuolelle, jotta asukkaat pääsisivät käyt-
tämään sitä ilman varausta.  

Kaupunginhallitus toteaa, että urheiluseuroihin kuulumattomille helsin-
kiläisille on varattu mahdollisuus hyödyntää tekonurmikenttiä. Yhteensä 
viideltätoista kaupungin hallinnoimalta tekonurmikentältä on varattu va-
paaseen käyttöön tarkoitettuja yleisövuoroja arkisin klo 16–18 ja viikon-
loppuisin klo 10–12. Avoimien yleisövuorojen aikana tekonurmikentät 
ovat olleet pääosin varsin matalalla käytöllä Töölön Pallokenttää lukuun 
ottamatta. Elokuussa 2020 auennut Arabianrannan tekonurmikenttä on 
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koko syksyn 2020 yleisessä käytössä eikä sille jaeta lainkaan vuoroja 
urheiluseuroille ennen vuotta 2021. Avoimien yleisövuorojen määrää 
on tarkoitus lisätä sitä mukaa, kun uusia tekonurmikenttiä valmistuu. 

Kaupunki hallinnoi tällä hetkellä 30 tekonurmikenttää. Ne ovat erittäin 
suosittuja ja tehokkaassa käytössä usean eri urheilulajin toimesta. Jal-
kapallon lisäksi tekonurmikenttiä käyttävät muun muassa pesäpallo, 
rugby, amerikkalainen jalkapallo, baseball ja lacrosse. Kaupungin edul-
liset vuorot ovat merkittävin tukimuoto liikuntaseuroille.

Yksittäisten osien varaaminen tekonurmikentistä erikseen nuorisotalo-
jen, asukasyhdistysten tai muiden vastaavien tahojen käyttöön ei vält-
tämättä ajaisi sille asetettuja tavoitteita. Tekonurmivuoroja ei riitä jaet-
tavaksi kaikille hakijoille, sillä vuoroja on paljon vähemmän kuin haluk-
kaita käyttäjiä. Vuosittain useat pienet urheiluseurat, kaupungin toimi-
jat, työyhteisöt ja kaveriporukat jäävät ilman peli- tai harjoitusaikaa te-
konurmikentillä. Myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on lausunnos-
saan kantanut huolta siitä, ettei tekonurmikenttiä ole tällä hetkellä riittä-
västi avoimille yleisövuoroille eikä myöskään seuravuoroille.

Tekonurmikenttien merkittävin käyttäjäryhmä ovat jalkapalloilijat. Tämä 
on perusteltua, sillä helsinkiläisten lasten ja nuorten keskuudessa jal-
kapallo on selvästi suosituin seuraharrastus. Kaupungin avustamissa 
jalkapalloseuroissa liikkuu noin 16 200 lasta ja nuorta sekä noin 4 300 
aikuista. Jalkapalloseurat hyödyntävät kaupungilta saamiaan harjoitus-
vuoroja tehokkaasti jakamalla kentän usean eri joukkueen kesken. 
Seurojen jäsenet koostuvat useimmiten lähiseutujen asukkaista, joten 
tekonurmikentät ovat seuratoiminnankin kautta pääosin alueen asuk-
kaiden käytössä.

Avoimien yleisövuorojen lisäksi tekonurmikenttiä voi käyttää vapaasti 
aina silloin, kun niillä ei ole etukäteen varattua vuoroa. Ulkotekonurmi-
kenttien lisäksi Myllypuron Pallomyllyssä ja Talin jalkapallohallissa jär-
jestetään kaikille avoimia ns. kolikkovuoroja, joille osallistuminen on 
edullista. Vastaavanlaista liikuntatilaa löytyy myös kaupungin 30 hiek-
kakentältä, joista merkittävä osa on hyvin pienellä käytöllä ja vapaiden 
vuorojen löytäminen onnistuu vaivattomasti. Kaupungin kaikkien liikun-
tapaikkojen vapaita vuoroja voi hakea kaupungin nettisivuilla olevasta 
Liikuntatilakalenterista.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto. Vastaus 
on lausunnon mukainen.

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

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 754

HEL 2020-008037 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.11.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

02.11.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.10.2020 § 166

HEL 2020-008037 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että yksittäisten osien, kuten 
1/4, kategorinen varaaminen tekonurmiekonurmikentistä erikseen nuo-
risotalojen, asukasyhdistysten tai muiden vastaavien tahojen käyttöön 
ei välttämättä ajaisi sille asetettuja tavoitteita. 

Helsingin kaupunki hallinnoi yhteensä 30 tekonurmikenttää. Kentät ovat 
tällä hetkellä erittäin suosittuja ja tehokkaassa käytössä usean eri ur-
heilulajin toimesta. Tekonurmikenttiä hyödyntävät muun muassa jalka-
pallo, pesäpallo, rugby, amerikkalainen jalkapallo, baseball ja lacrosse. 

Tekonurmikenttien merkittävin käyttäjäryhmä ovat jalkapalloilijat. Tämä 
on perusteltua, sillä helsinkiläisten lasten ja nuorten keskuudessa jal-
kapallo on selvästi suosituin seuraharrastus. Poikien keskuudessa jal-
kapallo on suosituin ja tyttöjen keskuudessa toiseksi suosituin urheilu-
laji. Avustettavissa helsinkiläisissä jalkapalloseuroissa liikkuu noin 16 
200 lasta ja nuorta sekä noin 4 300 aikuista.

Jalkapalloilijoille myönnetään pääosin seurojen kautta tekonurmikent-
tävuoroja arkipäiville ja viikonlopuille. Näistä kiintiövuoroista noin 50 % 
käytetään Palloliiton otteluaikoihin. Jalkapallon jäljelle jäävästä kiintiös-
tä (noin 50 %) jaetaan vuoroja Helsingin 34:lle suurimmalle seuralle. 
Merkittävin osa näistä vuoroista myönnetään lasten ja nuorten (alle 20-
vuotiaat) toimintaan. 

Jalkapalloseurat hyödyntävät kaupungilta saamiaan harjoitusvuoroja 
lähtökohtaisesti tehokkaasti jakamalla kentän usean eri joukkueen kes-
ken. Kenttiä hyödyntävien seurojen jäsenet koostuvat useimmiten lähi-
seutujen asukkaista ja nuorista. Näin ollen tekonurmikentät ovat pää-
osin alueen omien lähiasukkaidensa käytössä.

Vakiovuorojen lisäksi tekonurmikentillä järjestetään epäsäännöllisesti 
esimerkiksi turnauksia.

Tekonurmikenttävuoroja ei riitä jaettavaksi kaikille hakijoille, sillä vuoro-
ja on paljon vähemmän kuin halukkaita käyttäjiä. Vuosittain useat pie-
net urheiluseurat, kaupungin toimijat, työyhteisöt ja kaveriporukat jää-
vät jakoprosessissa ilman peli- tai harjoitusaikaa tekonurmikentillä. 

Seuroihin kuulumattomille kuntalaisille on varattu erillinen mahdollisuus 
hyödyntää tekonurmikenttiä. Yhteensä 15:sta kaupungin hallinnoimalta 
tekonurmikentältä on varattu kaikille tarkoitettuja, matalankynnyksen ja 
vapaaseen käyttöön tarkoitettuja yleisövuoroja arkisin klo 16–18 ja vii-
konloppuisin klo 10–12. Yleisövuorojen määrää on tarkoitus lisätä tule-
vaisuudessa sitä mukaan, kun uusia tekonurmikenttiä valmistuu. Näin 
toimittiin esimerkiksi elokuussa 2020 auenneen Arabianrannan teko-
nurmikentän kohdalla, joka on koko syksyn 2020 yleisessä käytössä. 
Seuroille ei jaeta laisinkaan vuoroja kyseiselle kentälle ennen vuotta 
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2021. Muiden kuin liikuntaseuroihin kuulumattomien vuorojen määrää 
pyritään kasvattamaan sitä mukaa, kun uusia kenttiä saadaan käyt-
töön.

Yleisövuorojen aikana kentät ovat olleet pääosin varsin matalalla käy-
töllä Töölön Pallokenttää lukuun ottamatta.

Yleisövuorojen lisäksi tekonurmikenttiä voi käyttää vapaasti aina silloin, 
kun niillä ei ole etukäteen varattua vuoroja. Tiedottamista näistä va-
paista vuoroista on mahdollista kehittää.

Ulkotekonurmikenttien lisäksi Myllypuron Pallomyllyssä ja Talin jalka-
pallohallissa järjestetään kaikille avoimia niin sanottuja kolikkovuoroja, 
joille osallistuminen on yksilölle edullista. Tekonurmikenttien ohella vas-
taavanlaista liikuntatilaa löytyy kaupungin 30 hiekkakentältä. Näistä 
kentistä merkittävä on hyvin pienellä käytöllä ja niiltä vapaiden vuorojen 
löytäminen onnistuu vaivattomasti.

Helsingin kaupungin kaikkien liikuntapaikkojen vapaiden vuorojen tar-
kastaminen onnistuu osoitteesta hel.fi/liikuntatilojen varaaminen. Sivus-
tolta löytyy Liikuntakalenteri. Lisäksi valitsemalla "Muu toiminta" näkee 
kaikkien liikuntamuotojen vuorot kentällä.

Linkki kalenteriin:

https://asiointi.hel.fi/wps/portal/sahkoinen-asiointi/applications/calendar-
application/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPT1NjAw9T
Ax93R0dzQwCDQyCA40CgJSBgX5wWqZ-QbajIgAm23ny/ 

Kesän 2021 eri toimintojen (liikuntapalvelun ja nuorisopalvelun vuorot, 
yleisövuorot sekä eri lajeille osoitettavat seuravuorot) tarve käydään lä-
pi syksyn 2020 aikana. Vuorojen jakamisessa otetaan huomioon kau-
pungin oma toiminta (esimerkiksi liikuntapalvelu ja nuorisopalvelu) ja 
yleisövuoroaika-tarve sekä se, että liikuntapalvelun edulliset vuorot 
ovat merkittävin tukimuoto liikuntaseuroille.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kantaa huolta siitä, että tekonurmi-
kenttiä ei ole tällä hetkellä riittävästi avoimille yleisvuoroille, eikä myös-
kään seuravuoroille.

Käsittely

06.10.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Taina Korell. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

https://asiointi.hel.fi/wps/portal/sahkoinen-asiointi/applications/calendar-application/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPT1NjAw9TAx93R0dzQwCDQyCA40CgJSBgX5wWqZ-QbajIgAm23ny/
https://asiointi.hel.fi/wps/portal/sahkoinen-asiointi/applications/calendar-application/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPT1NjAw9TAx93R0dzQwCDQyCA40CgJSBgX5wWqZ-QbajIgAm23ny/
https://asiointi.hel.fi/wps/portal/sahkoinen-asiointi/applications/calendar-application/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPT1NjAw9TAx93R0dzQwCDQyCA40CgJSBgX5wWqZ-QbajIgAm23ny/
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Otto Meren poistuttua kokouksesta ennen tämän asian päätöksente-
koa, valitsi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tämän asian ja loppujen 
kokousasioiden ajaksi hänen tilalleen pöytäkirjantarkastajaksi Sami 
Muttilaisen.

Vastaehdotus 1:
Johanna Nuorteva: Muutetaan kappaleessa yhdeksän seuraava virke: 
"Yleisövuorojen määrää on tarkoitus lisätä tulevaisuudessa sitä mu-
kaan, kun uusia tekonurmikenttiä valmistuu." muotoon "Yleisövuorojen 
määrää on tarkoitus tulevaisuudessa lisätä."

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

Vastaehdotus 2:
Johanna Nuorteva: Lisäys Arabianrannan tekonurmesta kertovan esi-
merkin perään kappaleessa yhdeksän: Arabianrannan tekonurmi ra-
kennettiin OmaStadi -rahoituksella ja alueen asukkaiden aloitteesta. 
Tämän kentän osalta arvioidaan varauskriteereitä erikseen. 

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

Vastaehdotus 3:
Johanna Nuorteva: Poisto kappaleen 12 lopusta: Kenttiä hyödyntävien 
seurojen jäsenet koostuvat useimmiten lähiseutujen asukkaista ja nuo-
rista. Näin ollen tekonurmikentät ovat pääosin alueen omien lähiasuk-
kaidensa käytössä

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

Vastaehdotus 4:
Sami Muttilainen: Lisätään lausunnon loppuun.

Lautakunta kantaa huolta siitä, että tekonurmikenttiä ei ole tällä hetkellä 
riittävästi avoimille yleisvuoroille, eikä myöskään seuravuoroille.

Kannattaja: Johanna Nuorteva

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Johanna Nuortevan vastaehdotuksen 1 mukaan muutettu-
na

Jaa-äänet: 8
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Heimo 
Laaksonen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Niilo Toivonen, Laura 
Varjokari
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Ei-äänet: 4
Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Pauliina Saares, Johanna Sy-
dänmaa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Otto Meri

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi tässä äänestyksessä Johan-
na Nuortevan vastaehdotuksen 1 äänin 8–4 (1 poissa).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Johanna Nuortevan vastaehdotuksen 2 mukaan muutettu-
na

Jaa-äänet: 8
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Heimo 
Laaksonen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Niilo Toivonen, Laura 
Varjokari

Ei-äänet: 4
Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Pauliina Saares, Johanna Sy-
dänmaa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Otto Meri

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi tässä äänestyksessä Johan-
na Nuortevan vastaehdotuksen 2 äänin 8–4 (1 poissa).

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Johanna Nuortevan vastaehdotuksen 3 mukaan muutettu-
na

Jaa-äänet: 8
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Heimo 
Laaksonen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Niilo Toivonen, Laura 
Varjokari
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Ei-äänet: 4
Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Pauliina Saares, Johanna Sy-
dänmaa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Otto Meri

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi tässä äänestyksessä Johan-
na Nuortevan vastaehdotuksen 3 äänin 8–4 (1 poissa).

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sami Muttilaisen vastaehdotuksen 4 mukaan muutettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Heimo 
Laaksonen, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Terhi Peltokorpi, Na-
sima Razmyar, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa, Niilo Toivonen, 
Laura Varjokari

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Otto Meri

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaeh-
dotuksen 4 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 0–12 (1 poissa).

22.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 793
V 25.11.2020, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja ta-
loussuunnitelma vuosille 2021 - 2023

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodeksi 2021 ja talous-
suunnitelman ohjeellisena vuosille 2021 - 2023.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: 

 talousarvio (liite 1) muutetaan liitteen 4 mukaisesti
 talousarviovastauksissa (liite 2) huomioidaan neuvottelutuloksen 

keskeiset linjaukset
 liitteeksi 4 lisätään esittelijän muutokset neuvottelutuloksen mukai-

sesti
 liitteeksi 5 lisätään budjettineuvottelujen neuvottelutulos
 asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaan 2020 

tulleet muutokset huomioidaan talousarviossa teknisinä korjauksina 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Palautusehdotus: 
Mika Raatikainen: Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää talousar-
viota palautettavaksi valmisteluun. Koronaepidemia sekä siitä seuran-
nut verotuottojen lasku aiheuttaa Helsingin talouteen poikkeuksellisen 
epävarmuuden seuraavina vuosina. Kaupungin palveluvaltainen elin-
keinorakenne on omiaan vahingoittumaan koronan aiheuttamista rajoi-
tustoimenpiteistä ja palvelukysynnän laskusta. Siksi kaupungin tulisi ol-
la erityisen varovainen niin käyttötalouden kuin investointienkin suhteen 
tilanteessa, jossa koronan toinen aalto on käynnissä eikä nopeaa tau-
din talttumista ole näköpiirissä. Emme voi tehdä koronan jälkeisen ajan 
odotuksiin nojaavaa budjettia keskellä epidemiaa. Investointitaso on lii-
an korkea, kun samalla velkaantuminen kasvaa. Velkaantumisen riskiä 
lisäävät erityisesti sumeat talousnäkymät ja mahdollinen maakuntauu-
distus, jonka seurauksena kunnallisvero voi leikkautua suunnitelmien 
mukaan jopa 13,26 prosenttiyksiköllä. Tämä ajaisi Helsingin talouden 
huomattaviin vaikeuksiin ja aiheuttaisi mittavia leikkaus- ja sopeutta-
mispaineita kaikilla toimialoilla. Kaupungin väestö on kasvanut viime 
vuosina runsaasti. Helsinkiin muuttajista on jo vuosia ollut n. 70 % 
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maahanmuuttajataustaisia. Valitettavasti samaan aikaan, kun palvelui-
den tarve on kasvanut, eivät verotuotot ole seuranneet samaan tahtiin. 
Tämä heikentää rahoituspohjaa ja karsii palveluja kaupungissa jo asu-
vilta. Perussuomalaisten lähtökohta on se, että tulojen tulee kattaa me-
not käyttötaloudessa. Tämän vuoksi perussuomalaiset vaativat priori-
sointia palveluissa ja edellyttävät sopeuttamisohjelmaa. Kaupungin ja 
kaupunkilaisten velka kasvaa 2,5 kertaiseksi vuoteen 2024 mennessä, 
mikä on perussuomalaisten mielestä liikaa. Kaupungin tulisi hallitse-
mattoman väestönkasvun mahdollistamisen sijaan pitää huolta nykyis-
ten kaupunkilaisten palveluista. Helsingin investointitason tulisi olla 
huomattavasti matalampi seuraavat vuodet, kunnes koronan kokonais-
vaikutukset talouteen selviävät. Investointien osalta mahdollisuutena 
olisi joko jättää asioita kokonaan tekemättä tai viivyttää niitä, kunnes ta-
loustilanne on vakaampi. Perussuomalaisten mielestä kaupungin tulisi 
käydä läpi toimialoittain työn tehostamisen mahdollisuudet ja ne meno-
kohdat, jotka eivät ole välttämättömiä. Tällaisia säästökohteita olisivat 
mm. laittomasti maassa olevien palveluiden laajennus ja omankielisen 
opetuksen järjestäminen. Perussuomalaiset haluavat varmistaa kaik-
kein heikoimmassa asemassa olevien kaupunkilaisten, kuten vanhus-
ten, vammaisten ja omaishoitajien palvelut. Helsinki-lisä tulee säilyttää 
alle 2-vuotiailla. Opetuksen ryhmäkokoja ei tule kasvattaa. Lisäksi pe-
russuomalaiset haluaisivat pelastuslaitoksen palomiehille oman palk-
kaohjelman, jotta saamme säilytettyä pelastusalan ammattilaiset Hel-
singissä.

Mika Raatikaisen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: KASVATUS JA KOULUTUS

Lisätään talousarvion kohdan Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala me-
noja 36 milj euroa. 

Lisätään teksti: 
Kustannusten ja palvelutarpeen kasvun kattamisen ohjella määräraha-
lisäyksiä ohjataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä oppilashuol-
lon vahvistamiseen, jotta koronakriisin lisäämään tuen tarpeeseen voi-
daan vastata.

Poistetaan sivun 182 viimeinen kappale ja sivun 183 ensimmäinen 
kappale sekä mahdollinen kirjaus, että Helsinki-lisä rajataan alle 1-
vuotiaisiin 1.6.2021 alkaen. 
(“Talousarvioehdotuksen määrärahakasvu kattaa asiakasmäärän kas-
vusta aiheutuvat menot ja vuokramenojen kasvun. Muiden välttämät-
tömien menojen ja hintatason nousun sekä palkankorotusten kattami-
nen on rahoitettu talousarvioehdotuksessa tuottavuustoimenpiteillä. 
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Toimialan tuottavuus kasvaa 2,5 -indeksiyksikköä vuoden 2020 ennus-
tettuun tuottavuuteen verrattuna. 
Talousarvioehdotuksen sisältämiä tuottavuustoimenpiteitä ovat
 • tilojen yhteiskäytön lisääminen toimialan ja muiden toimialojen kes-
ken ja palveluverkkotarkastelu,
 • kotihoidon tuen kuntalisästä luopuminen,
 • varhaiskasvatuksen siivous- ja ruokapalveluissa laajempaan kilpailu-
tukseen siirtyminen,
 • varhaiskasvatuksen järjestöavustuksista luopuminen,
 • perusopetuksessa jako- ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen 
vähentäminen, ryhmäkokojen kasvattaminen, aamutoiminnasta luopu-
minen sekä tuntimäärien mahdollinen vähentäminen vastaamaan peru-
sopetusasetuksen vähimmäisvuosiviikkotuntimääriä,
 • lukioissa kurssitarjonnan tuotantotapojen kehittäminen sekä lukioiden 
välisten yhteisten kurssien tarjonnan lisääminen,
 • ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen osuuden kasvattaminen 
sekä ei-vetovoimaisten tutkintojen tarjoamisen vähentäminen,
 • vapaan sivistystyön opetustarjonnan kohdentaminen ja tuotantotapo-
jen kehittäminen.”)

SOSIAALI JA TERVEYS

Lisätään talousarviokohtaan 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut meno-
ja  40 milj euroa. 

Lisätään teksti: 
Kustannusten ja palvelutarpeen kasvun kattamisen ohjella määräraha-
lisäykset ohjataan terveysasemien ja vanhustenhoidon vahvistamiseen 
sekä tuetun asumisen jonojen purkuun. Lisäksi varataan rahaa koro-
nakriisin aiheuttaman palvelutarpeen lisäyksen kattamiseksi ja eriar-
voistumista lisäävien vaikutusten korjaamiseksi mm. aikuissosiaalityö-
hön, mielenterveyspalveluihin, perhekeskuksiin ja päihdehuoltoon. 

KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

Lisätään talousarviokohtaan 4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika menoja 6 
milj euroa. 

Lisätään teksti: 
Kustannusten ja palvelutarpeen kasvun kattamisen ohjella määräraha-
lisäykset ohjataan nuorisotyön resurssien vahvistamiseen ja kulttuuria-
lan ammattilaisten työllistämiseen koronakriisin välillisten vaikutusten 
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ehkäisemiseksi sekä, kulttuurin ja liikunnan avustusmäärärahojen kas-
vattamiseen.  

Lisätään liitteessä 1
kulttuurijaoston avustuksiin 0,85 milj €
liikuntajaoston avustuksiin 0,418 milj €.

Lisätään talousarviokohtaan 4 10 02 Kulttuurin laitosavustukset 0,585 
milj euroa. 

Lisätään talousarviokohtaan 4 10 03 Liikunnan laitosavustukset 0,404 
milj euroa. 

KESKUSHALLINTO

S. 106 Teksti “Kaupunki jatkaa vuonna 2021 pidemmän aikavälin palk-
kakehityssuunnitelman toteutusta, joka perustuu henkilöstön ja henki-
löstöryhmien palkkaukseen liittyvien keskeisten kehittämistarpeiden 
kartoitukseen sekä työnantajan tarpeisiin osaavan työvoiman saata-
vuuden varmistamisessa.”
muutetaan muotoon “Kaupunki jatkaa vuonna 2021 yhteistyössä henki-
löstön kanssa pidemmän aikavälin palkkakehityssuunnitelman toteutus-
ta, joka perustuu henkilöstön ja henkilöstöryhmien palkkaukseen liitty-
vien keskeisten kehittämistarpeiden kartoitukseen. Suunnitelmassa 
otetaan huomioon työnantajan tarpeet osaavan työvoiman saatavuu-
den varmistamisessa, palkkausjärjestelmään liittyvien tasa-arvo- ja yh-
denvertaisuusongelmien poistaminen sekä pienipalkkaisimpien työnte-
kijöiden palkkatason nostaminen esimerkiksi takaamalla kaikille kau-
pungin työntekijöille vähintään 2000 euron palkkatason.”

INVESTOINNIT

HKL:n investointeihin:
- kriittisiin investointeihin 11 milj euroa
- metro- , bussi- ja juna-asemien peruskorjauksiin 13 milj euroa
- asemanseutujen pyöräpysäköintiin 1 milj euroa

Lisätään talousarvion kohtaan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet 3,2 milj. 
euroa, josta luonnonsuojeluun 0,2 milj euroa.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
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Jaa-äänet: 12
Fatim Diarra, Mikko Kiesiläinen, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, 
Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 12 - 2 (1 tyhjä).

Mika Raatikainen, Veronika Honkasalo ja Anna Vuorjoki jättivät pää-
töksestä eriävän mielipiteen.

Mika Raatikainen jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää talousarvioehdotuksesta 
eriävän mielipiteensä. Koronaepidemia sekä siitä seurannut verotuotto-
jen lasku aiheuttaa Helsingin talouteen poikkeuksellisen epävarmuuden 
seuraavina vuosina. Kaupungin palveluvaltainen elinkeinorakenne on 
omiaan vahingoittumaan koronan aiheuttamista rajoitustoimenpiteistä 
ja palvelukysynnän laskusta. Siksi kaupungin tulisi olla erityisen varo-
vainen niin käyttötalouden kuin investointienkin suhteen tilanteessa, 
jossa koronan toinen aalto on käynnissä eikä nopeaa taudin talttumista 
ole näköpiirissä. Emme voi tehdä koronan jälkeisen ajan odotuksiin no-
jaavaa budjettia keskellä epidemiaa. Investointitaso on liian korkea, kun 
samalla velkaantuminen kasvaa. Velkaantumisen riskiä lisäävät erityi-
sesti sumeat talousnäkymät ja mahdollinen maakuntauudistus, jonka 
seurauksena kunnallisvero voi leikkautua suunnitelmien mukaan jopa 
13,26 prosenttiyksiköllä. Tämä ajaisi Helsingin talouden huomattaviin 
vaikeuksiin ja aiheuttaisi mittavia leikkaus- ja sopeuttamispaineita kai-
killa toimialoilla. Kaupungin väestö on kasvanut viime vuosina runsaas-
ti. Helsinkiin muuttajista on jo vuosia ollut n. 70 % maahanmuuttaja-
taustaisia. Valitettavasti samaan aikaan, kun palveluiden tarve on kas-
vanut, eivät verotuotot ole seuranneet samaan tahtiin. Tämä heikentää 
rahoituspohjaa ja karsii palveluja kaupungissa jo asuvilta. Perussuoma-
laisten lähtökohta on se, että tulojen tulee kattaa menot käyttötalou-
dessa. Tämän vuoksi perussuomalaiset vaativat priorisointia palveluis-
sa ja edellyttävät sopeuttamisohjelmaa. Kaupungin ja kaupunkilaisten 
velka kasvaa 2,5 kertaiseksi vuoteen 2024 mennessä, mikä on perus-
suomalaisten mielestä liikaa. Kaupungin tulisi hallitsemattoman väes-
tönkasvun mahdollistamisen sijaan pitää huolta nykyisten kaupunkilais-
ten palveluista. Helsingin investointitason tulisi olla huomattavasti ma-
talampi seuraavat vuodet, kunnes koronan kokonaisvaikutukset talou-
teen selviävät. Investointien osalta mahdollisuutena olisi joko jättää 
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asioita kokonaan tekemättä tai viivyttää niitä, kunnes taloustilanne on 
vakaampi. Perussuomalaisten mielestä kaupungin tulisi käydä läpi toi-
mialoittain työn tehostamisen mahdollisuudet ja ne menokohdat, jotka 
eivät ole välttämättömiä. Tällaisia säästökohteita olisivat mm. laittomas-
ti maassa olevien palveluiden laajennus ja omankielisen opetuksen jär-
jestäminen. Perussuomalaiset haluavat varmistaa kaikkein heikoim-
massa asemassa olevien kaupunkilaisten, kuten vanhusten, vammais-
ten ja omaishoitajien palvelut. Helsinki-lisä tulee säilyttää alle 2-
vuotiailla. Opetuksen ryhmäkokoja ei tule kasvattaa. Lisäksi perussuo-
malaiset haluaisivat pelastuslaitoksen palomiehille oman palkkaohjel-
man, jotta saamme säilytettyä pelastusalan ammattilaiset Helsingissä.

Veronika Honkasalo ja Anna Vuorjoki jättivät eriävään mielipiteeseensä 
seuraavat perustelut:

Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvio vaarantaa merkittävällä 
tavalla tasa-arvoisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen toteutumisen 
Helsingissä ja estää eriarvoistumisen torjumista lähihistorian pahimman 
kriisin keskellä. Talousarviossa olisi ollut syytä huomioida koronaviru-
sepidemian aiheuttamat taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sekä 
korjata pitkään jatkunut lastensuojelun ja vammaispalveluiden alibudje-
tointi. Nyt talousarvioesitys ei anna siihen mahdollisuuksia. Lisäksi ke-
vään rajoitustoimien vaikutukset näkyvät ihmisten hyvinvoinnissa jo nyt 
ja lisäävät esimerkiksi mielenterveyspalveluiden ja oppimisen tuen tar-
vetta. Kaikki tämä olisi ollut syytä huomioida talousarviossa. Helsingin 
pitää omilla toimillaan turvata asukkaidensa hyvinvointi ja varmistaa, et-
tei pandemiasta tule pitkäkestoista sosiaalista kriisiä. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023
2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-

aloitteisiin
3 Henkilöstötoimikunnan lausunto Helsingin kaupungin talousarviosta 

vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023
4 Esittelijän muutokset neuvottelutuloksen mukaisesti ja tekniset muutok-

set vuoden 2021 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2021–2023 talous-
suunnitelmaehdotukseen

5 Budjettineuvottelujen neuvottelutulos
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodeksi 2021 ja talous-
suunnitelman ohjeellisena vuosille 2021 - 2023.

Esittelijän perustelut

Talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2021 - 2023 
sisältyy liitteeseen 1. Vastaukset talousarvioaloitteisiin sisältyvät liittee-
seen 2.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023 (2)
2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-

aloitteisiin
3 Kaupungin htk TA 2021 lausunto kh

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 755

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.11.2020 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

02.11.2020 Pöydälle

29.10.2020 Pöydälle

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 21.10.2020 § 229

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä ehdotukset kaupunginkanslian (talou-
sarvioluku 140) ja kaupunginkanslian irtaimen omaisuuden perushan-
kinnan (ta-kohta 8 05 01) vuoden 2021 talousarvioksi ja 2021-2023 ta-
loussuunnitelmaksi liitteen 1 mukaisesti sekä kaupunginkanslian talou-
sarvion perustelutekstin (liite 2).

Lisäksi kansliapäällikkö päätti hyväksyä talousarvioluku 150 keskitetysti 
maksettavat menot, kaupunginkanslian käytettäväksi, vuoden 2021 ta-
lousarvioehdotuksen ja 2021-2023 taloussuunnitelman (liite 1) sekä ta-
lousarvion perustelutekstin (liite 3).

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.8.2020 vuoden 2021 talousarvio-
ehdotuksen raamin sekä  talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 
2021–2023 laatimisohjeet, jonka mukaan kaupungin vuoden 2021 ta-
lousarvion raami ja taloussuunnitelma 2021−2023 perustuu kaupunkist-
rategian taloustavoitteisiin 
ja 27.11.2019 hyväksyttyyn vuoden 2020 talousarvioon sekä ohjeelli-
sena hyväksyttyyn taloussuunnitelmaan 2021−2022.

Lisätiedot
Mari Paananen, talouspäällikkö, puhelin: 310 73 043

mari.paananen(a)hel.fi
Merja Koski, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 36 292

merja.koski(a)hel.fi
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta 24.09.2020 § 144

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä liikenneliikelaitoksen 
(HKL) vuoden 2021 talousarvioesityksen ja vuosien 2021-2023 talous-
suunnitelmaesityksen vastaehdotuksen mukaan jäljempänä mainituin 
muutoksin sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle. 

HKL:n johtokunta toteaa, että esitetty raami on vuoden 2021 osalta riit-
tämätön ja pelkästään välttämättömien korjaus- ja ylläpitohankkeiden 
toteuttaminen edellyttää vähintään 40 miljoonan euron lisäystä.

Lisäksi johtokunta näkee, että kaupungin taloudellisen kokonaisedun, 
ilmastotavoitteiden, joukkoliikenteen toimintavarmuuden, korjausvelan 
ehkäisemisen ja turvallisuuden varmistamiseksi talousarvioesitykseen 
2021 ja taloussuunnitelmaan 2021-2023 on tarpeellista tehdä seuraa-
vat lisäykset: Kruunusillat-hankkeen etupainotteiseen toteutusskenaa-
rioon 36 milj. eur (josta vuodelle 2021 8 milj. eur), Kalasatama-Pasila-
raitiotiehankkeeseen 59 milj. eur (josta vuodelle 2021 20 milj. eur), 
asemanseutujen pyöräpysäköintiin 3 milj. eur (josta vuodelle 2021 
1 milj. eur) sekä metro-, juna- ja bussiasemien perusparannuksiin 
74 milj. eur (josta vuodelle 2021 13 milj. eur).

Käsittely

24.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Johtokunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtaja Laura Rissasen te-
kemän ja varapuheenjohtaja Anu Suorannan kannattaman vastaehdo-
tuksen mukaisen lisäyksen päätösehdotukseen:

HKL:n johtokunta toteaa, että esitetty raami on vuoden 2021 osalta riit-
tämätön ja pelkästään välttämättömien korjaus- ja ylläpitohankkeiden 
toteuttaminen edellyttää vähintään 40 miljoonan euron lisäystä.

Lisäksi johtokunta näkee, että kaupungin taloudellisen kokonaisedun, 
ilmastotavoitteiden, joukkoliikenteen toimintavarmuuden, korjausvelan 
ehkäisemisen ja turvallisuuden varmistamiseksi talousarvioesitykseen 
2021 ja taloussuunnitelmaan 2021-2023 on tarpeellista tehdä seuraa-
vat lisäykset: Kruunusillat-hankkeen etupainotteiseen toteutusskenaa-
rioon 36 milj. eur (josta vuodelle 2021 8 milj. eur), Kalasatama-Pasila-
raitiotiehankkeeseen 59 milj. eur (josta vuodelle 2021 20 milj. eur), 
asemanseutujen pyöräpysäköintiin 3 milj. eur (josta vuodelle 2021 
1 milj. eur) sekä metro-, juna- ja bussiasemien perusparannuksiin 
74 milj. eur (josta vuodelle 2021 13 milj. eur).
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17.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 23.09.2020 § 33

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Päätös

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään niin, että talousarvio- ja ta-
loussuunnitelmaesityksen liitteessä 5 vuodelle 2021 todettu asiakasko-
kemustavoitearvo muutetaan tavoitearvoksi 3.6. Lisäksi esittelijä muutti 
talousarvio-ja taloussuunnitelmaesitystään niin, että vuosien 2022-2023 
tilikausien tulos asettuu nollan tasolle. 

Merkittiin, että puheenjohtaja teki vastaehdotuksen esittäen, että liite 5 
hyväksytään sisällöltään puheenjohtajan vastaehdotuksen mukaisesti 
niin, että siinä huomioidaan esittelijän tässä kokouksessa tehdyt muu-
tokset.
 
Johtokunta päätti hyväksyä yksimielisesti Helsingin kaupungin palvelu-
keskusliikelaitoksen 

• vuoden 2021 talousarvioesityksen liitteen 5 osalta puheenjohtajan esi-
tyksen mukaisena, sekä 
• taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2022-2023 liitteiden 1-4 mukai-
sesti  esittelijän esittämin vuosien 2022-2023 tilikausien tulosta koske-
vin muutoksin.

17.09.2020 Palautettiin

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 22.09.2020 § 538

HEL 2020-005480 T 02 02 00
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Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle 
esitettäväksi kaupunkiympäristön toimialan talousarvio- ja taloussuun-
nitelmaehdotuksen vuosille 2021-2023.

Käyttömenoista:
Lautakunta toteaa, että budjettiehdotukseen ei sisälly hiilineutraali Hel-
sinki ohjelman osana aloitettavan Energiarenessanssi –toiminnan ra-
hoitusta yksityisten taloyhtiöiden energiatehokkuuskorjausten vauhdit-
tamiseksi, ja lautakunta katsoo että tämän toiminnan rahoituksen tulee 
sisältyä varsinaiseen talousarvioon.

Investoinneista:
Lautakunta toteaa investointitasoa koskien, että se ei ole riittävällä ta-
solla vaan investointitasoa tulisi korottaa seuraaviin linjauksiin tukeu-
tuen.
- Tilahankkeiden osalta lautakunta katsoo että keskeisimpien koulu- ja 
päiväkotihankkeiden investointi- ja korjaushankkeita ei tule lykätä
- Liikenteen investointeihin tulee sisällyttää Kruunusiltojen etupainottei-
nen vaihtoehto, Kalasataman-Pasilan raitiotien hankkeen alkaminen 
selvästi nyt esitettyä aiemmin, ja kestävän liikkumisen kannalta keskei-
simmät investoinnit esimerkiksi metroasemien peruskorjaushankkeiden 
osalta
- Asuntotuotannon edellytysinvestointien tulee olla tasolla joka mahdol-
listaa asuntotuotannon tavoitteiden saavuttamisen niin seuraavina vuo-
sina kuin yli 2020-luvun puolivälin ja lautakunta kiinnittää huomiota sii-
hen että näillä investoinneilla on selviä vaikutuksia kaupungin tuloihin
- Puistojen ja liikuntapaikkojen investointien tulee mahdollistaa merkit-
tävien täydennysrakentamishankkeiden ja kaupunkiuudistusalueiden 
riittävät puisto- ja liikuntapaikkainvestoinnit, joiden on perusteltua ajoit-
tua riittävän lähelle muuta toteuttamista.

Käsittely

22.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Mikko Aho: Esittelijän esitystä on täydennetty seuraavasti:

Liite 1, sivu 14: Tarkennettu poistoja sekä käyttötalousraamin sisällä ti-
liryhmien välisiä muutoksia henkilöstömenot/palvelujen ostot.

Liite 1, sivu 17: Päivitetty avustuksiin Pääkaupunkiseudun kierrätys-
keskuksen osuus, mikä myös sisältyy käyttötalousraamiin.

Lisätty liite 2: Tilankäyttösuunnitelma.
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Liite 3: Korjattu Palun yksikkökustannuksia (lisätty luottotappiot ennus-
teeseen, kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi).

Lisätty liite 15: Puistojen ja liikunta-alueiden rakennusohjelma.

Lisätty liite 18: Hyte talousarviotavoitteet 2021 (jaettu pöydälle).

Vastaehdotus: Anni Sinnemäki: 
Käyttömenoista:
Lautakunta toteaa, että budjettiehdotukseen ei sisälly hiilineutraali Hel-
sinki ohjelman osana aloitettavan Energiarenessanssi –toiminnan ra-
hoitusta yksityisten taloyhtiöiden energiatehokkuuskorjausten vauhdit-
tamiseksi, ja lautakunta katsoo että tämän toiminnan rahoituksen tulee 
sisältyä varsinaiseen talousarvioon.

Investoinneista:
Lautakunta toteaa investointitasoa koskien, että se ei ole riittävällä ta-
solla vaan investointitasoa tulisi korottaa seuraaviin linjauksiin tukeu-
tuen.
- Tilahankkeiden osalta lautakunta katsoo että keskeisimpien koulu- ja 
päiväkotihankkeiden investointi- ja korjaushankkeita ei tule lykätä
- Liikenteen investointeihin tulee sisällyttää Kruunusiltojen etupainottei-
nen vaihtoehto, Kalasataman-Pasilan raitiotien hankkeen alkaminen 
selvästi nyt esitettyä aiemmin, ja kestävän liikkumisen kannalta keskei-
simmät investoinnit esimerkiksi metroasemien peruskorjaushankkeiden 
osalta
- Asuntotuotannon edellytysinvestointien tulee olla tasolla joka mahdol-
listaa asuntotuotannon tavoitteiden saavuttamisen niin seuraavina vuo-
sina kuin yli 2020-luvun puolivälin ja lautakunta kiinnittää huomiota sii-
hen että näillä investoinneilla on selviä vaikutuksia kaupungin tuloihin
- Puistojen ja liikuntapaikkojen investointien tulee mahdollistaa merkit-
tävien täydennysrakentamishankkeiden ja kaupunkiuudistusalueiden 
riittävät puisto- ja liikuntapaikkainvestoinnit, joiden on perusteltua ajoit-
tua riittävän lähelle muuta toteuttamista.

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

15.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637
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pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.09.2020 § 229

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 
liitteenä olevan vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2021-
2023 taloussuunnitelmaehdotuksen perusteluineen.

Lautakunta katsoo, että toimialan talousarvioesityksen 2021 määrära-
hat ovat riittämättömät tavoitteiden mukaisen varhaiskasvatuksen ja 
koulutuksen järjestämiseen eikä tuottavuustoimenpiteistä ole riittävästi 
tietoa päätöksenteon pohjaksi. Tuottavuustoimien tarvetta arvioidaan 
valtuustoryhmien neuvotteluissa.

Käsittely

22.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli Tero Vuontisjärvi. Asiantuntija poistui kuu-
lemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Lisätään esitysehdotukseen toiseksi kappaleeksi seu-
raavaa:

"Lautakunta katsoo, että toimialan talousarvioesityksen 2021 määrära-
hat ovat riittämättömät tavoitteiden mukaisen varhaiskasvatuksen ja 
koulutuksen järjestämiseen eikä tuottavuustoimenpiteistä ole riittävästi 
tietoa päätöksenteon pohjaksi. Tuottavuustoimien tarvetta arvioidaan 
valtuustoryhmien neuvotteluissa."

Kannattaja: Emma Kari

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Pia Pakarisen vastaehdotuk-
sen mukaisesti muutetun esityksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Pia Kopra: Poistetaan liitteestä 1 ”kotihoidon tuen kuntalisästä luopu-
minen.”

Lapsiin on panostettava. Päiväkodeissa on jo nyt tungosta, joten kunta-
lisän poistamispäätös olisi ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä 
on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo 
nyt monilla alueilla Helsingissä ja Helsingissä on myös pulaa koulute-
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tuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijai-
sista. Turvallinen lapsuus on tärkeä lapsen tulevaisuuden kannalta. 
Yleensä koti on lapselle turvallisin paikka ja vanhemmat parhaita ar-
vioimaan lapsensa tarpeita. Perheiden tulee itse saada päättää lapsen-
sa hoitomuodosta. Yhteiskunnan tulee mahdollistaa ja tukea perheiden 
valinnan mahdollisuutta, lisäksi kaupungin omissa päiväkodeissa var-
haiskasvatus on yksikkökustannuksiltaan selvästi kalliimpaa kuin koti-
hoidossa.

Pia Kopran vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen seuraavin perusteluin:

Poistetaan liitteestä 1 ”kotihoidon tuen kuntalisästä luopuminen."

Lapsiin on panostettava. Päiväkodeissa on jo nyt tungosta, joten kunta-
lisän poistamispäätös olisi ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä 
on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo 
nyt monilla alueilla Helsingissä ja Helsingissä on myös pulaa koulute-
tuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijai-
sista. Turvallinen lapsuus on tärkeä lapsen tulevaisuuden kannalta. 
Yleensä koti on lapselle turvallisin paikka ja vanhemmat parhaita ar-
vioimaan lapsensa tarpeita. Perheiden tulee itse saada päättää lapsen-
sa hoitomuodosta. Yhteiskunnan tulee mahdollistaa ja tukea perheiden 
valinnan mahdollisuutta, lisäksi kaupungin omissa päiväkodeissa var-
haiskasvatus on yksikkökustannuksiltaan selvästi kalliimpaa kuin koti-
hoidossa.

15.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2020 § 164
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Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteen 1 mukaisen ehdo-
tuksen sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 talousarvioksi ja vuo-
sien 2021–2023 taloussuunnitelmaksi.
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Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta totesi, että sosiaali- ja terveys-
palveluissa talousarvioehdotus on hyvin tiukka. Väestön ikääntymistä ja 
väestönkasvua ei ole pystytty sisällyttämään raamiin, mikä yhdistettynä 
koronakriisin terveydellisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin seurauksiin nä-
kyy helsinkiläisten palvelutarpeen kasvuna sosiaali- ja terveyspalve-
luissa. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa nopeasti (7 %) vuonna 2021 ja 
asettaa suuria haasteita vastata palvelutarpeeseen nykyisellä ympäri-
vuorokautisten paikkojen määrällä samalla kun kotihoidon lisäpanostus 
on niukka. Lisämäärärahan tarve sosiaali- ja terveyspalveluihin on il-
meinen. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että koronakriisi on vauhdittanut 
hyvää digitaalisten palvelujen käyttöönottoa. Lautakunta haluaa tukea 
tätä toimialan digitaalista muutostyötä, samoin kuin palvelurakenteen 
muutosta ikäihmisten palveluissa laitoshoidosta kohti tehostettua palve-
luasumista. Päihde- ja mielenterveyspuolella voidaan ympärivuorokau-
tisia palveluja vähentää vain, jos samalla kehitetään riittävän tukevaa 
avopalvelua. Laitosvaltaisuuden vähentäminen voi aikaansaada kestä-
vää ja hyvää tuottavuuskehitystä, mutta 1 % tuottavuustavoite sote-
palveluissa voi olla liian kunnianhimoinen ottaen huomioon toteutuneen 
kehityksen viime vuosina. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta myös huomautti, että esityksessä raken-
neuudistukseen liittyvät laitospaikkojen vähennykset eivät näy riittävästi 
avohuollon vahvistamisena esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalve-
luissa. Psykiatria- ja päihdepalveluiden avohoitoa ja hoitopolkua pitää 
kehittää kunnianhimoisesti huolehtien myös haittoja vähentävästä hoi-
dosta. Asumisketjua pitää kehittää kunnianhimoisesti myös toimialojen 
yhteistyönä. 

Lastensuojelussa ja vammaispalveluiden palvelutarve on kasvanut jo 
useamman vuoden, eikä siihen olla riittävästi varauduttu ja palveluiden 
budjetti on vuosittain ylittynyt. Toimenpiteet lastensuojelun ja vammais-
palveluiden kustannusten kääntämiseksi ovat käynnissä. Se ei kuiten-
kaan tapahdu hetkessä, koska asiakkaiden määrä ja tarpeet ovat kas-
vaneet ja kaupungin kuuluu hoitaa lakisääteiset velvollisuutensa näiden 
palveluiden järjestämisessä. Sen vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunta 
edellyttää, että talousarviossa lastensuojelun ja vammaispalveluiden 
budjetointi tehdään realistisesti perustuen viime vuosien toteutuneelle 
asiakasmäärälle. Lautakunta myös edellyttää, että lapsiperheiden var-
haisen tuen sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehitystyö-
tä viedään systemaattisesti eteenpäin, etteivät ongelmat kasaannu liian 
suuriksi, mikä osaltaan on kasvattanut lastensuojelun sijaishuollon ja 
erikoissairaanhoidon kustannuksia. 
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Koronakriisin aiheuttamista kustannuksista niin suorat kuin välilliset 
(hoito- ja palveluvelka) on tärkeää budjetoida mahdollisimman realisti-
sesti kaupunkitasolla. Lautakunta edellyttää, että koronapandemian ai-
kana syntynyttä hoitovelkaa puretaan tehokkaasti ja etupainotteisesti 
kaupungin talousarvion puitteissa. Tällöin hoitamatta jääneet sairaudet 
tai niiden pahentuneet riskitekijät eivät johda vielä vakavampiin seu-
rauksiin. Tarvittaessa hoitovelan purussa on hyödynnettävä myös kol-
mannen ja yksityisen sektorin tarjontaa esimerkiksi palvelusetelien 
avulla.

Työttömyys Helsingissä on kasvanut voimakkaasti 2020, ja erityisen 
huolestuttavaa on nuorten aikuisten työttömyyden raju kasvu. Tämä 
heijastuu väistämättä aikuissosiaalityöhön ja moniin muihin sosiaali- ja 
terveystoimen palveluihin. On varauduttava ja kehitettävä edelleen työ-
tapoja myös siihen, että jos koronarajoitusten vuoksi joudutaan uudel-
leen sulkemaan avopalveluja, tukea tarvitseva ihmiset eivät jää yksin ja 
tipu tuen piiristä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että toimialan henkilöstön jaksa-
misesta ja työhyvinvoinnista on huolehdittava erityisen tarkasti kriisin 
pitkittyessä, ja tähän tarvitaan niin kaupunkitasoisia kuin toimialan omia 
toimia. Kaupunkitasoinen palkkakehitysohjelma on toiminut palkka-
kuoppien ja rekrytointihaasteiden ratkaisemisessa, ja sitä olisi syytä 
jatkaa.

Investoinnit

Sosiaali- ja terveystoimen investoinneista monet hankkeet viivästyivät 
edellisen hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen takia. Näitä kiireelli-
siä hankkeita ei tule lykätä yhtään enempää, vaan viedä eteenpäin 
mahdollisimman nopeasti muun muassa nykyvaatimusten mukaisten 
ympärivuorokautisen hoitopaikkojen takaamiseksi ikääntyneille. Mielen-
terveyskuntoutujien ja asunnottomien tilahankkeita on syytä nopeuttaa.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että jatkossa terveys-
asemien toiminnallisten tavoitteiden mittareiksi kehitetään hoitoon pää-
syn ohella toiminnan tuottamaa terveyshyötyä paremmin kuvaavia mit-
tareita. Näitä voisivat olla esimerkiksi merkittävien kansansairauksien ja 
niiden riskitekijöiden hoidon tulokset. Erityinen painopiste tulisi olla mo-
nisairaiden ja paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisella 
ja heidän saamiensa palveluiden vaikutusten mittaamisella.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupungin-
hallituksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet 
(liite 4).

Käsittely
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22.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari, johtava controller Mikael 
Karell ja johtava arkkitehti Pirjo Sipiläinen olivat kutsuttuina asiantunti-
joina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään päätösehdotuksen toisesta 
kappaleesta alkaen seuraavaa:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveyspalveluis-
sa talousarvioehdotus on hyvin tiukka. Väestön ikääntymistä ja väes-
tönkasvua ei ole pystytty sisällyttämään raamiin, mikä yhdistettynä ko-
ronakriisin terveydellisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin seurauksiin näkyy 
helsinkiläisten palvelutarpeen kasvuna sosiaali- ja terveyspalveluissa. 
Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa nopeasti (7 %) vuonna 2021 ja asettaa 
suuria haasteita vastata palvelutarpeeseen nykyisellä ympärivuorokau-
tisten paikkojen määrällä samalla kun kotihoidon lisäpanostus on niuk-
ka. Lisämäärärahan tarve sosiaali- ja terveyspalveluihin on ilmeinen. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että koronakriisi on vauhdittanut 
hyvää digitaalisten palvelujen käyttöönottoa. Lautakunta haluaa tukea 
tätä toimialan digitaalista muutostyötä, samoin kuin palvelurakenteen 
muutosta ikäihmisten palveluissa laitoshoidosta kohti tehostettua palve-
luasumista. Päihde- ja mielenterveyspuolella voidaan ympärivuorokau-
tisia palveluja vähentää vain, jos samalla kehitetään riittävän tukevaa 
avopalvelua. Laitosvaltaisuuden vähentäminen voi aikaansaada kestä-
vää ja hyvää tuottavuuskehitystä, mutta 1 % tuottavuustavoite sote-
palveluissa voi olla liian kunnianhimoinen ottaen huomioon toteutuneen 
kehityksen viime vuosina. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta myös huomauttaa, että esityksessä ra-
kenneuudistukseen liittyvät laitospaikkojen vähennykset eivät näy riittä-
västi avohuollon vahvistamisena esimerkiksi mielenterveys- ja päihde-
palveluissa. Psykiatria- ja päihdepalveluiden avohoitoa ja hoitopolkua 
pitää kehittää kunnianhimoisesti huolehtien myös haittoja vähentävästä 
hoidosta. Asumisketjua pitää kehittää kunnianhimoisesti myös toimialo-
jen yhteistyönä. 

Lastensuojelussa ja vammaispalveluiden palvelutarve on kasvanut jo 
useamman vuoden, eikä siihen olla riittävästi varauduttu ja palveluiden 
budjetti on vuosittain ylittynyt. Toimenpiteet lastensuojelun ja vammais-
palveluiden kustannusten kääntämiseksi ovat käynnissä. Se ei kuiten-
kaan tapahdu hetkessä, koska asiakkaiden määrä ja tarpeet ovat kas-
vaneet ja kaupungin kuuluu hoitaa lakisääteiset velvollisuutensa näiden 
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palveluiden järjestämisessä. Sen vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunta 
edellyttää, että talousarviossa lastensuojelun ja vammaispalveluiden 
budjetointi tehdään realistisesti perustuen viime vuosien toteutuneelle 
asiakasmäärälle. Lautakunta myös edellyttää, että lapsiperheiden var-
haisen tuen sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehitystyö-
tä viedään systemaattisesti eteenpäin, etteivät ongelmat kasaannu liian 
suuriksi, mikä osaltaan on kasvattanut lastensuojelun sijaishuollon ja 
erikoissairaanhoidon kustannuksia. 

Koronakriisin aiheuttamista kustannuksista niin suorat kuin välilliset 
(hoito- ja palveluvelka) on tärkeää budjetoida mahdollisimman realisti-
sesti kaupunkitasolla. Lautakunta edellyttää, että koronapandemian ai-
kana syntynyttä hoitovelkaa puretaan tehokkaasti ja etupainotteisesti 
kaupungin talousarvion puitteissa. Tällöin hoitamatta jääneet sairaudet 
tai niiden pahentuneet riskitekijät eivät johda vielä vakavampiin seu-
rauksiin. 

Työttömyys Helsingissä on kasvanut voimakkaasti 2020, ja erityisen 
huolestuttavaa on nuorten aikuisten työttömyyden raju kasvu. Tämä 
heijastuu väistämättä aikuissosiaalityöhön ja moniin muihin sosiaali- ja 
terveystoimen palveluihin. On varauduttava ja kehitettävä edelleen työ-
tapoja myös siihen, että jos koronarajoitusten vuoksi joudutaan uudel-
leen sulkemaan avopalveluja, tukea tarvitseva ihmiset eivät jää yksin ja 
tipu tuen piiristä.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että toimialan henkilöstön jaksa-
misesta ja työhyvinvoinnista on huolehdittava erityisen tarkasti kriisin 
pitkittyessä, ja tähän tarvitaan niin kaupunkitasoisia kuin toimialan omia 
toimia. Kaupunkitasoinen palkkakehitysohjelma on toiminut palkka-
kuoppien ja rekrytointihaasteiden ratkaisemisessa, ja sitä olisi syytä 
jatkaa.

Investoinnit

Sosiaali- ja terveystoimen investoinneista monet hankkeet viivästyivät 
edellisen hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen takia. Näitä kiireelli-
siä hankkeita ei tule lykätä yhtään enempää, vaan viedä eteenpäin 
mahdollisimman nopeasti muun muassa nykyvaatimusten mukaisten 
ympärivuorokautisen hoitopaikkojen takaamiseksi ikääntyneille. Mielen-
terveyskuntoutujien ja asunnottomien tilahankkeita on syytä nopeut-
taa."

Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotuksen.
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Vastaehdotus 2:
Jäsen Aleksi Niskanen: Muutetaan liitteen 1 "Sosiaali- ja terveystoimia-
lan ehdotus talousarvioksi vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaksi vuo-
sille 2022‒2023" sivun 6 kohta "Maahanmuuttajataustaisten sairaan-
hoitajien työllistymistä edistetään kehittämällä mahdollisuuksia tutkin-
non laillistamisen edellyttämän työkokemuksen saamiseksi sosiaali- ja 
terveystoimessa" kuulumaan seuraavasti:

"Maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien työllistymistä edistetään 
kehittämällä mahdollisuuksia tutkinnon laillistamisen edellyttämän työ-
kokemuksen saamiseksi sosiaali- ja terveystoimessa. Maahanmuutta-
jataustaisten sairaanhoitajien työkokemuksen hankkimisessa on vaadit-
tava riittävää suomen kielen taitoa. Puutteellinen suomen kieli hoito-
työssä vaarantaa potilasturvallisuuden."

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 3:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lisätään päätösehdotukseen seuraavaa: "Lau-
takunta linjaa, että omaishoito on yksi palvelun muoto, jonka käyttöä tu-
lisi lisätä varmistaen riittävät tukipalvelut."

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Vastaehdotus 4:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lisätään päätösehdotukseen seuraavaa: "Lau-
takunta korostaa, että etähoidon varaan ei pidä laskea liikaa kotihoi-
dossa. Kun kyseessä ovat esimerkiksi huonokuntoiset ja yksinäiset 
vanhukset, he tarvitsevat läsnäolevaa hoitoa."

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Vastaehdotus 5:
Jäsen Seija Muurinen: Lisätään päätösehdotuksen loppuun seuraavaa: 
"Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että jatkossa terveysasemien 
toiminnallisten tavoitteiden mittareiksi kehitetään hoitoon pääsyn ohella 
toiminnan tuottamaa terveyshyötyä paremmin kuvaavia mittareita. Näi-
tä voisivat olla esimerkiksi merkittävien kansansairauksien ja niiden ris-
kitekijöiden hoidon tulokset. Erityinen painopiste tulisi olla monisairai-
den ja paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisella ja hei-
dän saamiensa palveluiden vaikutusten mittaamisella."

Kannattaja: jäsen Maritta Hyvärinen

Vastaehdotus 6:
Jäsen Seija Muurinen: Lisätään puheenjohtaja Sanna Vesikansan vas-
taehdotuksen viidennen kappaleen loppuun seuraavaa: "Tarvittaessa 
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hoitovelan purussa on hyödynnettävä myös kolmannen ja yksityisen 
sektorin tarjontaa esimerkiksi palvelusetelien avulla."

Kannattaja: jäsen Cecilia Ehrnrooth

Vastaehdotus 7:
Jäsen Sandra Hagman: Poistetaan liitteen 1 sivulta 13 virke "Palvelu-
seteleiden käyttöä lisätään ja terveysasemapalveluja hankitaan lisäpal-
veluina".

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Aleksi Niskanen)

Jaa-äänet: 10
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Pia Hytönen, Maritta Hy-
värinen, Kati Juva, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Karita Toijonen, 
Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 1
Aleksi Niskanen

Tyhjä: 2
Leo Bergman, Sandra Hagman

Poissa: 0

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle ää-
nin 1 - 10 (tyhjää 2).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Aleksi Niskanen)

Jaa-äänet: 8
Tapio Bergholm, Pia Hytönen, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Seija Muu-
rinen, Touko Niinimäki, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Katju Aro, Sandra Hagman, Aleksi Niskanen
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Tyhjä: 2
Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth

Poissa: 0

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle ää-
nin 3 - 8 (tyhjää 2).

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5 (jäsen Seija Muurinen)

Jaa-äänet: 2
Tapio Bergholm, Karita Toijonen

Ei-äänet: 10
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Pia Hytö-
nen, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Seija Muurisen vastaeh-
dotuksen äänin 10 - 2 (tyhjää 1).

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 6 (jäsen Seija Muurinen)

Jaa-äänet: 4
Katju Aro, Tapio Bergholm, Sandra Hagman, Karita Toijonen

Ei-äänet: 8
Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Pia Hytönen, Maritta Hyvärinen, Kati 
Juva, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Seija Muurisen vastaeh-
dotuksen äänin 8 - 4 (tyhjää 1).

5 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 7 (jäsen Sandra Hagman) 

Jaa-äänet: 9
Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Pia Hytönen, Maritta Hyvärinen, Kati 
Juva, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Aleksi Niskanen, Sanna Vesi-
kansa

Ei-äänet: 4
Katju Aro, Tapio Bergholm, Sandra Hagman, Karita Toijonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Sandra Hagmanin vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle 
äänin 4 - 9.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksyttyjen vastaehdo-
tusten osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.

Jäsen Aleksi Niskanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen tekemiensä 
vastaehdotusten mukaisin perusteluin.

15.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.09.2020 § 148

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ja vuosien 
2021–2023 taloussuunnitelmaehdotuksen (liite 1). 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi kaupunginhallituk-
sen vuoden 2021 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja ta-
loussuunnitelmaehdotuksen 2021–2023 laatimisohjeet (liite 2). 
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi rakentamisohjel-
man, vuokra- ja osakehankintaehdotukset sekä liikuntapaikkarakenta-
misen ohjelmat vuosille 2021–30 (liitteet 3–5).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ymmärtää, että koronapandemian ta-
loudellisten vaikutusten vuoksi investointiohjelmaa on tarve sopeuttaa, 
mikä tarkoittaa hankkeiden myöhentämistä suunnitellusta. 

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta esittää huolensa raamin mukaisen ta-
lousarvioehdotuksen riittävyydestä käyttötalouden osalta. Koronakriisi 
on lisännyt palvelutarvetta esimerkiksi nuorisotyössä. Kulttuuri- ja lii-
kunta-avustuksilla on pystyttävä tukemaan kriisistä pahoin kärsineitä 
toimijoita. Haastavassa taloustilanteessa on kiinnitettävä erityistä huo-
miota alueelliseen tasa-arvoon ja palveluiden hyvään saavutettavuu-
teen. Resursseista ei pidä tinkiä henkilöstön hyvinvoinnin kustannuk-
sella

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että tiukemmassakin 
taloudellisessa tilanteessa toteutetaan hankkeita, jotka parantavat 
asuinalueiden vetovoimaa ja torjuvat eriarvoistumista. Kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta toivoo, että toteutukseen päätyvien hankkeiden 
osalta vielä arvioidaan tilaohjelmia niin, että toteutettavissa hankkeissa 
voidaan toteuttaa useamman käyttäjän tarpeita. Tämä tarkoittaa ny-
kyistä merkittävästi tiiviimpää toimialojen yhteistyötä palveluverkon 
suunnittelussa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta haluaa kiinnittää eri-
tyistä huomiota koulurakennusten suunnitteluun tavalla, joka tukee 
myös kulttuurin, vapaa-ajan ja kansalaistoiminnan tarpeita.

Aluehankkeista lautakunta korostaa erityisesti Kontulan ostoskeskuk-
sen ja Oulunkylän aseman uudistuksia. Molemmilla hankkeilla on mer-
kittävä vaikutus kaupungin elinvoimaan ja kuntalaisten hyvinvointiin. 
Kontulan ostoskeskus on yksi Helsingin suurimpia kulttuurin ja vapaa-
ajan palvelujen keskittymiä. Ostoskeskuksen kunnianhimoinen uudis-
taminen vastaa myös kaupungin tavoitteisiin eriarvoistumisen torjumi-
sesta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että muutamien hankkeiden 
myöhäistäminen ehdotetulla tavalla synnyttää suuria toiminnallisia ja 
taloudellisia riskejä. Lautakunta pitää tärkeänä, että hankeohjelmasta 
jatketaan neuvotteluja. Rakennetun omaisuuden käyttökelpoisuuden, 
turvallisuuden ja terveellisyyden varmistamisen, työturvallisuuden sekä 
palveluiden jatkuvuuden näkökulmasta seuraavien hankkeiden osalta 
tulee jatkaa neuvotteluja suhteessa kaupunkiympäristön toimialan esi-
tykseen:

 Yrjönkadun uimahallin perusparannus
 Itäkeskuksen uimahallin perusparannus
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 Rikhardinkadun kirjaston perusparannus
 Oulunkylän jäähallin ja liikuntapuiston huoltorakennuksen peruspa-

rannukset
 Pasilan pääkirjaston perusparannus
 Suuntimopuiston monitoimitalon uudisrakennus 

Töölön kisahallin peruskorjauksen osalta kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta kiinnittää huomiota siihen, että peruskorjauksen siirtä-
minen neljällä vuodelle synnyttää merkittäviä toiminnallisia riskejä ja 
mitä todennäköisimmin tarpeita jo seuraavien vuosien aikana tehtäviin 
laajoihinkin korjauksiin. Töölön kisahallin peruskorjauksen poikkeuksel-
lisen laajuuden vuoksi hankkeen aikataulusta tarvitaan vielä lisätietoja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kiinnittää huomiota myös siihen, että 
merellisen strategian toteuttaminen edellyttää riittäviä tukitoimintoja 
merelliselle huollolle. Suunnitellun Kruunuvuorenrannan lisäksi sijain-
niksi selvitetään parhaillaan myös Santahaminaa. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta korostaa, että nykyisten tukikohtien alueet on suunnitel-
tu käytettäväksi asuntorakentamiseen ja erilaiset väliaikaissijainnit tule-
vat kaupungille kalliiksi. Merellisen tukikohdan hanketta on aikaistetta-
va, koska nykyisistä tukikohdista ei ole mahdollista luopua ennen uu-
den rakentamista.

Toiminnan taloudellisuuden ja jatkuvuuden kannalta olisi tärkeää, että 
Hakasalmen huvilan perusparannus toteutettaisiin samanaikaisesti Fin-
landiatalon peruskorjauksen kanssa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
katsoo, että Harjun nuorisotalosta tulisi laatia peruskorjaussuunnitelma. 
Tämän lisäksi rakennukseen tulisi laatia käyttösuunnitelma siten, että 
nuorisotyön ja järjestöjen toimintaedellytykset selvitettäisiin ja suunni-
teltaisiin yhdessä alueen asukkaiden kanssa Harjun tulevaisuutta aja-
tellen. Alueellinen nuorisotyö tulee huomioida myös itäisessä kanta-
kaupungissa.

Erittäin huolestuttavaa ohjelmaluonnoksessa on edelleen pienentyvä 
kohdentamattomien korjaushankkeiden rahoitusvaraus, jota tarvittaisiin 
entistä enemmän tilojen pitämiseen turvallisina ja käyttökuntoisina 
hankkeiden alkamiseen saakka. Pienentyvä kohdentamattomien kor-
jaushankkeiden investointirahoitusvaraus aiheuttaa paineita erityisesti 
liikunnan osalta käyttötalousmäärärahoihin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta haluaa lisäksi kiinnittää huomiota ir-
taimen omaisuuden rahoihin. Irtaimen omaisuuden määrärahat vaikut-
tavat tilojen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen ja mielikuvaan niiden kun-
nosta. Irtaimen omaisuuden määrärahoilla toteutetaan myös suuri osa 
Helsingin taidehankinnoista ja uusitaan liikuntapalvelujen työkoneet. 
Kesällä 2020 toteutettu kaupunkitasoinen laaduntarkkailuhanke nosti 
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esille, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluissa asiakkaita pal-
vellaan ystävällisesti ja tilat ovat siistissä kunnossa. Samalla laadun-
tarkkailijat kiinnittivät huomiota opasteiden puutteisiin sekä saavutetta-
vuuden ja esteettömyyden ongelmiin. Näihin asioihin tarvitaan juuri ir-
taimen omaisuuden määrärahoja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että Roihuttarien noustua 
Superpesikseen Roihuvuoren pesäpallokenttä vaatii remontin. Lauta-
kunta katsoo, että investointi on välttämätön. Tästä syystä talousar-
vioon tarvitaan määräraha kentän kunnostamista varten.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta lausuu huolensa Maunulatalon tek-
nisten henkilöiden riittämättömyydestä. Maunulatalossa ei ole tällä het-
kellä teknistä henkilökuntaa ollenkaan. Korkeatasoisen salitekniikan 
huomioiden se on välttämätöntä.

Lopuksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta haluaa kiinnittää huomiota 
siihen, että kaikkein heikoimmassa asemassa oleville kaupunkilaisille 
suunnattujen palveluiden takaaminen on erityisen tärkeää. Lautakunta 
kannustaa toimialaa huomioimaan positiivisen erityiskohtelun näkökul-
man kaikessa toiminnassa ja toteaa, että positiivisen erityiskohtelun 
edistämiseen on varauduttava myös talousarviossa.

Käsittely

22.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana olivat talous- ja suunnittelupäällikkö Ari Tirri, 
tilapalvelupäällikkö Matti Kuusela, liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre 
ja ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg. Asiantuntijat poistuivat kuu-
lemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus 1:
Sami Muttilainen: Lisätään esitysehdotuksen loppuun.

Lautakunta lausuu huolensa Maunulatalon teknisten henkilöiden riittä-
mättömyydestä. Maunulatalossa ei ole tällä hetkellä teknistä henkilö-
kuntaa ollenkaan. Korkeatasoisen salitekniikan huomioiden se on vält-
tämätöntä. 

Kannattaja: Pauliina Saares

Vastaehdotus 2:
Sami Muttilainen: Lisätään kappaleen (10) loppuun.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että Harjun nuorisotalosta tu-
lisi laatia peruskorjaussuunnitelma. Tämän lisäksi rakennukseen tulisi 
laatia käyttösuunnitelma siten, että nuorisotyön ja järjestöjen toimintae-
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dellytykset selvitettäisiin ja suunniteltaisiin yhdessä alueen asukkaiden 
kanssa Harjun tulevaisuutta ajatellen. Alueellinen nuorisotyö tulee 
huomioida myös itäisessä kantakaupungissa.

Kannattaja: Pauliina Saares

Lautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus 3:
Pauliina Saares: Lisätään esityksen loppuun:

“Lopuksi lautakunta haluaa kiinnittää huomiota siihen, että kaikkein 
heikoimmassa asemassa oleville kaupunkilaisille suunnattujen palve-
luiden takaaminen on erityisen tärkeää. Lautakunta kannustaa toimia-
laa huomioimaan positiivisen erityiskohtelun näkökulman kaikessa toi-
minnassa ja toteaa, että positiivisen erityiskohtelun edistämiseen on 
varauduttava myös talousarviossa.”

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Pauliina Saareksen vastaehdotuksen yksimieli-
sesti.

Vastaehdotus 4:
Nasima Razmyar: Lisätään esityksen loppuun:

"Lautakunta toteaa, että Roihuttarien noustua Superpesikseen Roihu-
vuoren pesäpallokenttä vaatii remontin. Lautakunta katsoo, että inves-
tointi on välttämätön. Tästä syystä talousarvioon tarvitaan määräraha 
kentän kunnostamista varten."

Kannattaja: Pauliina Saares

Lautakunta hyväksyi Nasima Razmyarin vastaehdotuksen yksimielises-
ti.

Vastaehdotus 5:
Nasima Razmyar: Lisätään kappaleen (4) jälkeen:

”Kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunta esittää huolensa raamin mukaisen 
talousarvioehdotuksen riittävyydestä käyttötalouden osalta. Koronakriisi 
on lisännyt palvelutarvetta esimerkiksi nuorisotyössä. Kulttuuri- ja lii-
kunta-avustuksilla on pystyttävä tukemaan kriisistä pahoin kärsineitä 
toimijoita. Haastavassa taloustilanteessa on kiinnitettävä erityistä huo-
miota alueelliseen tasa-arvoon ja palveluiden hyvään saavutettavuu-
teen. Resursseista ei pidä tinkiä henkilöstön hyvinvoinnin kustannuk-
sella.”

Kannattaja: Sami Muttilainen 
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Lautakunta hyväksyi Nasima Razmyarin vastaehdotuksen yksimielises-
ti.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sami Muttilaisen vastaehdotuksen 1 mukaisesti muutettu-
na 

Jaa-äänet: 1
Otto Meri

Ei-äänet: 8
Jussi Chydenius, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Terhi Peltokor-
pi, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa, Niilo Toivonen, Laura Varjo-
kari

Tyhjä: 4
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Nasima 
Razmyar

Poissa: 0

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdo-
tuksen 1 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 1–8. (4 tyhjää).

08.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 22.09.2020 § 60

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen tarkastuslauta-
kunnan ja -viraston talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja talous-
suunnitelmaehdotuksen vuosille 2021–2023.

Esittelijä
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tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 22.09.2020 § 26

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhallituk-
selle esitettäväksi vuoden 2021 talousarvioehdotuksen sekä talous-
suunnitelmaehdotuksen 2022-2023 liitteiden 1-2 mukaisesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot
Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082

katariina.niemela(a)hel.fi

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 17.09.2020 § 75

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupungin-
hallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdo-
tuksen 2021 – 2023 liitteen mukaisena.

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 17.09.2020 § 14

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Päätös
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Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä talous-
hallintopalveluliikelaitoksen talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja ta-
loussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2021 - 2023 sekä lähettää talous-
arvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen liitteineen kaupunginhallituksel-
le. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ulla Kukkonen

Lisätiedot
Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106

kaisa.okkeri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 15.09.2020 § 44

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Päätös

Pelastuslautakunta päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä pelastuslai-
toksen muutetun vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ja 2022-2023 ta-
loussuunnitelman esitettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle. Vuo-
den 2021 talousarvioehdotuksen loppusumma on 61 953 000 euroa.

Pelastuslaitoksen toiminnot

Pelastuslaitoksen palvelutuotanto muodostuu seuraavista päätoimin-
noista:

1. Pelastuslain mukainen pelastustoimi, joka muodostuu seuraavis-
ta palveluista:

1. Pelastustoiminta
2. Onnettomuuksien ehkäisy
3. Alusöljyvahinkojen torjunta
4. Väestönsuojeluun varautuminen 

2. Terveydenhuoltolain mukainen kiireellinen ensihoitopalvelu

  

Lisäksi pelastuslaitos vastaa Helsingin kaupungin yleisten väestönsuo-
jien hallinnosta ja ylläpidosta. 

Toiminnan painopisteet 2021

Talousarviossa 2021 ja taloussuunnitelmakaudella 2022-2023 toimin-
nan painopisteet ovat seuraavat:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2020 164 (285)
Kaupunginhallitus

Asia/19
16.11.2020

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

1. Pelastustoimen valmiuden ja palvelutason kasvattaminen val-
vontaviranomaisen velvoitteiden täyttämiseksi.

2. Ensihoitopalvelun palvelutason ja potilasturvallisuu-
den varmistaminen.

3. Johtamisen ja esihenkilötyön erinomaisuuden tavoittelu.
4. Tietojohtamisen, palvelutuotannon omavalvonnan ja pelastus-

toimen tietojärjestelmähankkeiden edistäminen.
5. Kaupunkiyhteisen pelastustoiminnan, väestönsuojelun ja varau-

tumisen yhteistoiminnan ja valmiuden kehittäminen.   

Lisäksi palomiesten palkkausta kehitetään talousarvion määrärahojen 
puitteissa kaupunginkanslian kanssa erikseen sovittavassa aikataulus-
sa.

Toimintaympäristön muutosten ja palveluiden kehittämisen vaikutukset taloussuunnitelmiin

Pelastustoimen valvontaviranomaisen asettamien velvoitteiden täyttä-
minen sekä ensihoitopalvelun palvelutason ylläpitäminen tilaajan aset-
taman palvelutason mukaisesti ovat toiminnan kehittämisen kärjet vuo-
sina 2021-2023. Palvelutuotannon kehittämiseen kytkeytyvät kiinteästi 
lisäksi Uudenmaan yhteisen johtokeskuksen valmistelu, onnettomuuk-
sien ehkäisyn kansallisen tietojärjestelmän käyttöönotto ja useat muut 
kansallisen tason pelastustoimen tietojärjestelmähankkeet. 

HR-toimintojen, johtamisen, esihenkilötyön ja tietojohtamisen kehittä-
minen jatkuu vahvana. Riittävästä resursoinnista näiden tukemiseksi 
huolehditaan. 

Erittäin voimakkaan palveluiden ja muun kehittämistoiminnan seurauk-
sena pelastuslaitoksen kustannusten kasvun arvioidaan ylittävän Hel-
singin kaupungin keskimääräiset kokonaistuottavuuden kehittämisen 
tavoitteet.

1 Suhdannetilanne ja pandemian vaikutukset

Talouden ennusteet ovat muuttuneet voimakkaasti ja nopeasti vuoden 
2020 aikana. Viimeisimmässä noususuhdanteessa voimakkaaksi 
noussut kasvu on Suomessakin muun euroalueen tapaan ollut hidas-
tumassa ja kuntatalouden näkymät olivat huolestuttavat jo aiemmin ot-
taen huomioon väestörakenteen muutoksesta aiheutuva kasvava me-
nopaine ja suhdannetilanteen heikkeneminen.  Väestönkasvun Helsin-
gissä ennustetaan jatkuvan noin 1 % vauhdilla vuosittain.

Korona-pandemian vaikutukset Helsingin kaupungin taloudelliseen ti-
lanteeseen ovat merkittävät ja heijastuvat myös pelastuslaitoksen ta-
lousarvioon vuonna 2020. Pelastuslaitos on toistaiseksi selviytynyt 
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pandemiasta ilman merkittäviä vaikutuksia palvelutuotantoon. Kevään 
poikkeustilanne heijastui palvelutuotantoon vähentyneinä pelastustoi-
minnan ja ensihoitopalvelun tehtävinä. Tilanne on kesän aikana norma-
lisoitunut.

2 Pelastustoimen valvontaviranomaisen velvoitteet

Hallinto-oikeus on ratkaissut Helsingin pelastustoimen alueen palvelu-
tasoa ja siihen liittyvää uhkasakkovelvoitetta koskevan asian. Päätök-
sen mukaan Helsingin pelastustoimen I riskiruuduissa esiintyvistä pe-
lastustoiminnan toimintavalmiutta koskevista puutteista on korjattava 
1/4 vuoden 2022 loppuun mennessä 1 000 000 euron sakon uhalla ja 
edelleen kunakin seuraavana vuonna 1/4 vuosittain kutakin vuotta kos-
kevan 1 000 000 euron sakon uhalla. Velvoitteet on oltava täytetty täy-
simääräisesti vuoden 2025 loppuun mennessä. 

Helsingin pelastustoimen alueen palvelutasopäätöksen voimassaolo 
päättyy 31.12.2020. Vuosien 2021-2024 palvelutasopäätöksen valmis-
telussa on huomioitu valvontaviranomaisen velvoittama pelastustoi-
minnan kehittämistarve. Vuonna 2020 Konalan alueelle on lisätty kär-
kiyksikkö. Vuonna 2021 Kontulaan sijoitetaan toinen kärkiyksikkö ja 
samalla vahvistetaan onnettomuuksien ehkäisyn, omavalvonnan ja tur-
vallisuusviestinnän toimintaa riskiperusteisesti. 

Vuonna 2022 käynnistetään kärkiyksikön toiminta Tapanilan alueella ja 
Konalan kärkiyksikkö vahvennetaan pelastusyksiköksi. Vuonna 2023 
operoinnin aloittaa uusi kärkiyksikkö, jonka sijaintipaikaksi on tässä 
vaiheessa suunniteltu Vuosaarta. Myös Uudenmaan pelastuslaitosten 
uusi yhteinen johtokeskus on suunniteltu käynnistettäväksi vuonna 
2023. 

Pelastustoimen palvelutason kehittämisestä ja valvontaviranomaisen 
asettamista velvoitteista aiheutuva kustannustason nousun huomioiva 
käyttömenojen lisäys vuodelle 2021 on noin 1,015 miljoonaa euroa ja 
henkilöstölisäys 15 vakanssia. Vuoden 2021 palvelutason lisäykset 
kytkeytyvät vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaan, koska henkilöstö 
uusille toiminta-alueille on rekrytoitava huomattavan etupainotteisesti. 
Palvelutason saattaminen valvontaviranomaisen edellyttämälle tasolle 
edellyttää taloussuunnitelman mukaista resurssien portaittaista kasvat-
tamista joka vuosi ja kehittämissuunnitelman mukaisesti aina vuoteen 
2030 ulottuen. 

3 Ensihoitopalvelun palvelusuunnitelman toteutumisen varmistaminen

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin akuuttiyksikön mukaan en-
sihoidon palvelusuunnitelman mukainen tehtäväsidonnaisuusaika ei to-
teudu Helsingissä. Palvelusuunnitelman mukainen tavoite on 31-45 % 
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ja keskimääräinen yksiköiden toteutunut tehtäväsidonnaisuusaika 49 
%. Resurssipula ja yksiköiden korkea tehtäväsidonnaisuus voivat vaa-
rantaa potilasturvallisuuden. Myös pelastuslaitoksen ensihoidon tehtä-
vämäärä on kasvanut Helsingissä viimeisten vuosien aikana jatkuvasti 
eikä aiempina vuosina saaduilla lisäresurssilla ole pystytty korvaamaan 
vuosien saatossa syntynyttä vajetta. Vuosina 2009-2019 tehtävämäärä 
on noussut 21 219 tehtävän verran ja samassa ajassa koko Helsingin 
alueelle on tehty vain 2,5 kokovuorokautisen ensihoitoyksikön lisäre-
sursointi, mikä ei ole suhteessa tapahtuneeseen tehtävämäärän ja teh-
täväsidonnaisuuden kasvuun. Sovitun ensihoitovalmiuden ohella lisä-
valmiuksia on tarvittu jatkuvasti, jotta potilasturvallisuus on kyetty säilyt-
tämään vaadittavalla tasolla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on esittänyt, että Helsingin 
pelastuslaitoksen ensihoitoresursseja lisätään välttämättömillä ja kriitti-
sillä lisäyksillä vuoden 2021 alusta yhteensä 12 vakanssilla, millä va-
raudutaan kahden osa-aikaisen ensihoitoyksikön lisäykseen. Kustan-
nustason nousun huomioiva käyttömenojen lisäys vuodelle 2021 on 
noin 0,64 miljoonaa euroa. 

Ensihoitopalvelussa tehtävämäärän kasvun ennakoidaan jatkuvan 1-2 
% vuodessa, mikä ilman lisäresursseja heijastuu ensihoitopalvelun 
henkilöstön entistä suurempaan kuormittumiseen sekä palveluviiveisiin. 
Ensihoitopalvelun resurssien kasvutarpeeksi taloussuunnitelmakaudel-
la arvioidaan keskimäärin 12 uutta vakanssia vuodessa.  

4 Väestönsuojien ylläpito ja väestönsuojeluun varautuminen

Pelastusasemien ja väestönsuojien uudis- ja korjausrakentamisen in-
vestoinnit kuuluvat kaupunkiympäristön toimialan päätettäväksi. Näistä 
tarpeista on annettu lausunto kaupunkiympäristön toimialalle. Väestön-
suojien korjausvelka uhkaa kasvaa entisestään taloussuunnitelmakau-
della. 

Pelastuslautakunta on kesäkuussa 2020 tehnyt esityksen, että kau-
punginkanslia ryhtyy toimenpiteisiin normaaliolojen häiriötilanteiden ja 
poikkeusolojen erityis- ja väestönsuojelutehtäviin varattavien henkilöi-
den hallinnointiin ja rekisteröintiin tarvittavan tietojärjestelmän määritte-
lemiseksi ja hankkimiseksi Helsingin kaupungin toimialojen, liikelaitos-
ten, kaupungin omistamien yhtiöiden ja pelastuslaitoksen yhteiskäyt-
töön. Tavoitteena on hankkia kaupunkiyhteinen järjestelmä, jolla huo-
lehditaan Helsingin kaupungin palvelutuotannon jatkuvuuden turvaami-
seksi tarvittavan kriittisen osaamisen ja kyvykkyyksien kartoittamisesta 
ja ylläpidosta sekä huolehditaan kyvykkyyden täyttävän henkilöstön va-
raamisesta palvelutuotannon tarpeisiin henkilöstön väestönsuojelu-
muodostelmiin sijoittamisen lisäksi. Järjestelmän myötä voidaan tehok-
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kaasti varmistaa valmiuslain 12 §:n mukaisen Helsingin kaupungin va-
rautumisvelvollisuuden sekä saman lain 120 §:n mukaisten kunnan, pe-
lastustoimen ja väestönsuojelun erityisjärjestelyiden toteuttaminen 
poikkeusoloissa.

Koska Helsingin kaupungin työntekijät muodostavat olennaisen osan 
järjestelmän tietosisällöstä, olisi järjestelmän määrittely ja hankinta 
käynnistettävä siten, että sen käyttöönotto voidaan huomioida osana 
Helsingin kaupungin HR-järjestelmien uudistamista vuosina 2021 ja 
2022.

Vastuullinen taloudenpito ja tuottavuus

Helsingin kaupungin talousarvion valmisteluohjeiden mukaan kustan-
nustasoa olisi korona-pandemian aiheuttamien talousvaikutusten lai-
mentamiseksi sopeutettava 1,7 % vuoden 2020 tulosbudjetin tasoon 
verrattuna. Pelastuslaitoksen osalta täysipainoiset sopeuttamistoimet 
eivät ole mahdollisia puuttumatta pelastustoimen palvelutason kehittä-
mistoimiin tai vaarantamatta ensihoidon potilasturvallisuutta ja henki-
löstön työssä jaksamista. Talousarviossa kuluja on ennen toiminnalli-
sista muutoksista johtuvia lisäyksiä sopeutettu noin 0,9 % verrattuna 
2020 tasoon. Yleinen kustannustason muutos on huomioitu 1,0 % ta-
solla vuoteen 2020 verrattuna palkkoja koskevien sopimusratkaisujen 
lisäksi.

Helsingin tavoitteena on kehittää kaupungin kokonaistuottavuutta siten, 
että kustannusten vuotuinen kasvu on 0,5 prosenttiyksikköä pienempi 
kuin väestönkasvun ja peruspalveluiden hintaindeksin kasvu. Pelastus-
laitoksen käyttömenoista pääosan muodostavat palvelutuotantoon si-
dotut henkilöstö-, vuokra-, materiaali- ja palvelukustannukset. Huomioi-
den palvelutuotannon mittavat kehittämistoimet vuonna 2020 ja edel-
leen vuosina 2021-2023, ei talousarviossa tai taloussuunnitelmassa ole 
erikseen huomioitu tuottavuustavoitetta. Pelastuslaitos varautuu kehit-
tämistoimien täysimääräiseen toimeenpanoon. On mahdollista, että 
henkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet vaikuttavat positiivisesti to-
teutuviin kustannuksiin. Tätä ei kuitenkaan ole talousarviossa huomioi-
tu siihen liittyvän epävarmuuden johdosta.

Vuoden 2020 talousarviosta lähtien pelastuslaitoksen toiminnan tuotta-
vuutta seurataan pelastuslaitoksen käyttömenojen yksikkökustannuksil-
la ennen poistoja, joka jakautuu pelastustoimen (78 % käyttömenoista) 
ja ensihoitopalvelun (22 %) yksikkökustannuksiin. Vuonna 2019 pelas-
tuslaitoksen yksikkökustannukset olivat 82,88, pelastustoimen 64,74 ja 
ensihoitopalvelun 18,14 euroa/asukas.

Vuonna 2021 pelastustoimen käyttömenojen arvioidaan nousevan 5,5 
%, josta palvelutason kehittämisen osuus on 2,8 prosenttiyksikköä. En-
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sihoitopalvelun käyttömenojen kasvuksi arvioidaan 4,0 %, josta palve-
lutason kehittäminen noin puolet. Asukasluvun ja peruspalveluidenhin-
taindeksin muutoksella korjattujen yksikkökustannusten arvioidaan 
vuonna 2021 nousevan pelastustoimen osalta 70 euroon (64,7 euroa v. 
2019) ja ensihoitopalvelun osalta 19,5 euroon (18,1 euroa v. 2019) 
asukasta kohden. Taloussuunnitelman toteutuessa pelastuslaitoksen 
inflaatiokorjattu yksikkökustannusindeksi (2019=100) on 107,9 vuonna 
2021 ja 116,4 vuonna 2023.

Pelastuslaitoksen irtaimen investoinneista tärkeimpiä vuonna 2020 ovat 
ensihoito- ja pelastusajoneuvojen elinkaaren mukaiset korvaushankin-
nat, yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa, sekä kärkiyksiköiden uushan-
kinnat, väestöhälytinjärjestelmän ja palvelinjärjestelmien suunnittelu ja 
uusinnat. Irtaimen vuotuinen investointitaso on säilytettävä noin 5,3 mil-
joonan euron tasolla vuosina 2022-2023, jotta palvelutuotannon kehit-
tämistoimet voidaan toteuttaa.

Talousarvioaloitteet

Talousarvioaloitteissa HEL 2020-003272, HEL 2020-003275 ja HEL 
2020-003295 on esitetty palomiesten palkkojen korjaamista. Pelastus-
lautakunta on 9.6.2020 kannattanut aloitteita ja todennut, että Helsingin 
kaupungin tulee laatia palomiehille palkkaohjelma, jolla palomiesten 
palkkaus korjataan muiden Uudenmaan pelastuslaitosten palomiesten 
palkkaukseen nähden kilpailukykyiselle tasolle.

Pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvioehdotuksen loppusummaan 
varataan 500 000 euroa palomiesten palkkojen korjaamisen aloittami-
seksi vuonna 2021. Määrärahojen käytössä vuonna 2021 ensisijaisesti 
toteutetaan toiminnalliset lisäykset pelastustoimintaan, toissijaisesti en-
sihoitoon ja kolmassijaisesti palkkojen korjaamiseen.

Talousarvioehdotuksen 2021 lisäksi vuoden 2022 taloussuunnitelmas-
sa palkkaohjelmaan on varattu 730 000 euroa ja vuoden 2023 talous-
suunnitelmassa 800 000 euroa. Varaus sisältää palomiehen tehtävä-
kohtaisen palkan korjaamisen Keski- ja Länsi-Uudenmaan pelastuslai-
tosten perustason ensihoitotehtävissä toimivien palomiesten palkan ta-
solle sekä ylipalomiesten palkan korjaamisen 20 euroa tämän tason 
yläpuolelle. Varaus ei sisällä määrärahaa palomies-ensihoitajien tai pa-
loesimiesten palkkatason muuttamiseen.  

Määrärahat taloussuunnitelmaan 2022-2023 on varattu talousarvioeh-
dotuksen laatimisen ajankohdan mukaisen henkilöstöennusteen perus-
teella ja edellyttäen, että palomiesten tehtävä- ja palkkausrakenne py-
syy ennallaan. Pelastuslautakunta toteaa, että Uudenmaan pelastuslai-
tosten keskenään erilaisesta palkkarakenteesta riippumatta Helsingin 
pelastuslaitoksen palkkojen korjauksessa on huolehdittava siitä, että 
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palomiesten ja ylipalomiesten vertailukelpoinen kokonaiskuukausipalk-
ka on vähintään samalla tasolla Uudenmaan muiden pelastuslaitosten 
perustason ensihoitotehtävissä toimivien palomiesten ja ylipalomiesten 
palkkauksen kanssa. 

Pelastuslautakunta toteaa edelleen, että palomies-ensihoitajien saata-
vuus on kriittinen menestystekijä pelastustoimen ja ensihoitopalvelun 
synergian täysimääräiseksi hyödyntämiseksi erityisesti suuronnetto-
muuksissa, muissa vakavissa monipotilastilanteissa ja poikkeusoloissa. 
Perustason palkkojen korjaamisen yhteydessä on huolehdittava siitä, 
että tehtävien vaativuuseroon perustuva palkkaero perustason palo-
miesten ja hoitotason palomies-ensihoitajien välillä ei kavennu merkit-
tävästi ja että paloesimiesten palkkaus on oikeassa suhteessa palo-
mies-ensihoitajien palkkaukseen. Nämä muutokset on huomioitava ta-
loussuunnitelmassa nyt vuosille 2022-2023 varattujen määrärahojen li-
säksi.

Palomiesten tehtäväkohtaisesta palkasta ja palkkausrakenteesta päät-
tää Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja tai se, jolle toimivalta hallin-
tosäännön mukaisesti on annettu. Pelastuslautakunta toteaa, että lo-
pullinen määrärahatarve tarkennetaan 2021 tulosbudjetissa ja vuosien 
2022 ja 2023 talousarvioehdotuksissa sen jälkeen, kun tehtävä- ja 
palkkarakenne ja niitä koskevan palkkakehitysohjelman toteutusaika-
taulu on suunniteltu yhdessä kaupunginkanslian kanssa. 

Palomiesten palkkojen korjaamiseen varatuilla määrärahoilla ei ole vai-
kutusta suoritemääriin tai muutoin palvelutuotantoon.

Kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden toteuttaminen

1 Yleinen viihtyisyys ja turvallisuus

Pelastuslaitos huolehtii Helsingin turvallisuudesta kaupungin kasvun ja 
valvontaviranomaisen asettamien velvoitteiden mukaisesti. 

Jatkuvalla riskianalyysillä, monipuolisilla onnettomuuksien ehkäisyn 
menetelmillä sekä pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelun saatavuuden 
tarkoituksenmukaisella mitoituksella varmistetaan yleistä turvallisuutta 
Helsingin kaupunkirakenteen kehittyessä. Sopimuspalokuntien ja Hel-
singin pelastusliiton roolia pelastuslaitoksen viranomaistoiminnan tuke-
na onnettomuuksien ehkäisyssä vahvistetaan.

Pelastustoiminnassa kärkiyksikön toimintamallilla vastataan kustannus-
tehokkaasti sekä pelastustoiminnan että ensihoitopalvelun valitun ris-
kiprofiilin mukaisiin tehtäviin katvealueilla.

2 Digitaalisuus
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Turvallisuusviestinnän toimintoja digitalisoidaan ja ohjataan uusiin ka-
naviin aikaisempaa segmentoidumman kohderyhmästrategian perus-
teella. 

Pelastuslaitos on aktiivisessa roolissa kehittämässä valtakunnallista tie-
tojärjestelmää valvontatoiminnan ja onnettomuuksien ehkäisyn palve-
luprosessien, tietojohtamisen sekä palveluiden digitalisoinnin tueksi. 

Digitaalista viestintää kehitetään palvelutuotannon, työnantajamieliku-
van sekä sisäisen viestinnän tarpeisiin.

Pelastuslaitos varautuu tukemaan kaupunginkansliaa, mikäli kaupun-
kiyhteisen varautumisen ja väestönsuojelun tietojärjestelmän hankin-
nan valmistelu toteutuu. Järjestelmä kytkeytyy kaupungin strategiaan 
sekä digitalisaation, että turvallinen kaupunki -näkökulmien kautta.

3 Henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen

Pelastuslaitoksen tavoitteena on erinomainen ihmisten johtaminen. Sitä 
ja työhyvinvointia mittaavien indikaattoreiden arvot paranevat.

Kertapalkitsemiseen on varattu 1 % henkilöstön vuotuisesta säännölli-
sen työajan palkkasummasta. 

4 Taloudellisesti kestävä kehitys

Pelastustoimen käyttömenojen yksikkökustannukset ilman poistoja ovat 
vertailuryhmän keskiarvoa paremmat.

Ensihoitopalvelun käyttömenojen yksikkökustannukset ilman poistoja 
ovat vertailuryhmässään kilpailukykyiset.

Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnitelma 2021 – 2023

Henkilöstösuunnitelma kattaa pelastustoimen palvelutason ja ensihoi-
topalvelun kehittämistarpeiden perusteella suunnitellut henkilöstöresur-
soinnit. 

Pelastuslaitos perustaa 27 uutta vakanssia vuonna 2021, joista Kontu-
lan kärkiyksikköön 12 ja onnettomuuksien ehkäisyn toimintaan 3. Ensi-
hoitoon lisätään 12 vakanssia, joten vuoden 2021 talousarvio sisältää 
yhteensä 734 palkkaa saavaa. 

Vuonna 2022 pelastustoimeen lisätään 26 vakanssia Konalan ja Tapa-
nilan valmiuteen ja lisäksi 12 vakanssia ensihoitoon myöhemmin tar-
kennettavaan sijaintiin. Vuoden 2022 palkkaa saavien määrä on 772.
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Vuonna 2023 pelastustoimeen lisätään 12 vakanssia Vuosaaren kär-
kiyksikön tarpeisiin ja lisäksi 12 vakanssia ensihoitoon myöhemmin tar-
kennettavaan sijaintiin. Vuoden 2023 palkkaa saavien määrä on 796.

Ansiotason muutoksena on huomioitu 2,05 % vuonna 2021, 0,4 % 
vuonna 2022 ja 1,0 % vuonna 2022 sekä varauduttu pelastushenkilös-
tön palkkatason korjaukseen Uudenmaan muiden pelastuslaitosten ta-
solle vuosina 2022-2023.

Tilankäyttösuunnitelma 2021 - 2023

Konalaan valmistuu uusi pelastusasema vuonna 2022. Kontulaan ja 
Tapanilaan rakennetaan kevytasemat ja Kontulan pelastusaseman ra-
kentaminen käynnistetään. Vuosaareen suunnitellaan kevytasemaa. 

Malmin aseman korvaava väliaikainen asema on valmistunut kesällä 
2020. Konalan pelastusaseman rakentaminen käynnistetään vuonna 
2020 ja Kontulan aseman rakentaminen vuonna 2023.  

Uudenmaan laajuisen pelastustoiminnan johtokeskus sekä keskuspe-
lastusaseman vesi- ja viemärikorjaus valmistuvat vuonna 2023.

Yleiset väestönsuojat ovat nykyisin pelastuslaitoksen hallinnassa. 
Maakuntauudistukseen liittyen neuvotellaan väestösuojien hallinnan ja 
ylläpidon ratkaisuista niiden toiminnan häiriöttömän jatkuvuuden tur-
vaamiseksi. Väestönsuojien korjausvelan ratkaisemisesta neuvotellaan 
kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Digitalisaatio ja tietotekniikka palvelutuotannon ja prosessien kehittämisessä

Pelastuslaitos kehittää aktiivisesti valtakunnallista valvontatoiminnan 
tietojärjestelmää palveluprosessin, tietojohtamisen sekä palveluiden di-
gitalisoinnin tueksi valvontatoiminnassa. 

Pelastuslaitos varautuu tukemaan kaupunginkansliaa varautumisen ja 
väestönsuojelun tietojärjestelmän hankinnan valmistelussa. 

Turvallisuusviestinnän ja muun ulkoisen viestinnän toimintoja digitali-
soidaan ja ohjataan uusiin kanaviin aikaisempaa segmentoidumman 
kohderyhmästrategian perusteella. 

Taloussuunnitelmaan liittyvät uhkat

1 Henkilöstön saatavuus ja Pelastuskoulun asema

Pelastushenkilöstön saatavuus on merkittävä uhka pelastustoimen pal-
velutason kehittämiselle. Voimassa olevan toimiluvan mukaan Helsin-
gin Pelastuskoulun viimeinen pelastajakurssi valmistuu syksyllä 2023. 
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Pelastuskoulun toiminnan jatkuvuus on kriittinen tekijä henkilöstön saa-
tavuuden edistämiseksi.

Vallitsevassa suhdanteessa ja ympäröivien pelastustoimen alueiden 
korkeamman palkkatason johdosta pelastuslaitos ei kykene kilpaile-
maan työvoiman saatavuudessa Uudellamaalla, mikä aiheuttaa jatku-
vaa resurssivajetta pelastuslaitoksen eri toiminnoissa. Ongelman rat-
kaisemiseksi pelastushenkilöstön tehtäväpalkkoja nostetaan vuosina 
2022-2023. Lisäksi pelastuslaitos panostaa ennakolliseen rekrytointiin 
sekä työnantajakuvan kehittämiseen kriittisten osaamistarpeiden ja 
käytettävissä olevan työvoiman kohtaamisen parantamiseksi. 

2 Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä koskeva uudistus

Kesällä 2020 hallitus on antanut esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perusta-
mista koskevaksi lainsäädännöksi. Perustettaville uusille maakunnille 
siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
järjestämisestä. Uuttamaata koskevan erillisratkaisun mukaan Helsin-
gin kaupunki vastaisi sote-maakuntien tehtävistä Helsingin alueella.  
Kokonaiskuvan muodostaminen uudistuksen rahoitusmallista, taloudel-
lisista vaikutuksista sekä vaikutuksista Helsingin kaupungin pelastus-
toimeen on lähes mahdotonta. Pelastuslakiin ehdotettavat muutokset 
eivät sisälly hallituksen esitykseen ja Helsingin pelastustoimen alueen 
erityispiirteitä ja toiminnan tuloksia ei ole riittävästi huomioitu uudistuk-
sen valmistelussa. 

Ehdotettu sote- ja maakuntauudistuksessa suunniteltu maakunnan ja 
pelastustoimen strategisen ohjausvallan keskittäminen valtiolle uhkaa 
rapauttaa Helsingin pelastustoimen mahdollisuudet päättää pelastus-
toimen palvelutasosta paikallisesti tarkoituksenmukaisimmalla tavalla 
vuoden 2023 alusta lukien. 

Uudistuksessa pelastustoimen rahoitus on ehdotettu siirrettäväksi val-
tiolle osana sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen yleiskatteel-
lista rahoitusta. Ehdotettuun lakipakettiin sisältyvien rahoituslaskelmien 
mukaan Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen ra-
hoitus alentuisi 144 miljoonaa euroa eli 222 euroa asukasta kohden. 
Pelastustoimen osalta laskennallinen vähennys olisi 0,86 miljoonaa eu-
roa eli 1 euroa/asukas. Uudistusta koskevassa esityksessä ei ole riittä-
västi huomioitu pelastustoimen palveluverkon kasvattamisesta, tietojär-
jestelmäkehityksestä ja tiedonhallintaan ja asiantuntijatyön kasvuun liit-
tyviä kustannuspaineita. Merkittävänä uhkana on, että sote- ja maakun-
tauudistuksen toteutuessa pelastustoimen yhteinen kansallinen rahoi-
tuspohja ja Helsingin pelastustoimen osuus eivät riitä kattamaan pelas-
tustoimen kustannuksia tulevaisuudessa.
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Uudistusta koskevan lakipaketin valmistelussa ei ole riittävästi huomioi-
tu myöskään niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat pelastustoimen palve-
lutason ja muun kehittämisen sekä päällekkäisten hallinnollisten oh-
jausmekanismien johdosta tulevina vuosina. Helsingin pelastustoimen 
alueen osalta ehdotettu rahoitusmalli vaarantaa pelastustoimen tuotta-
van järjestämisen. 

Lakiuudistuksen keskeneräisyyden vuoksi siihen liittyviä seikkoja ei ole 
ollut mahdollista huomioida tämän taloussuunnitelman valmistelussa. 

3 Väestönsuojien korjausvelka

Väestönsuojien jatkuvasti kasvava korjausvelka vaarantaa poikkeuso-
lojen lisäksi väestönsuojien normaaliajan käytön sekä kasvattaa väes-
tösuojien ylläpito- ja korjauskustannuksia käyttömenoilla.

Käsittely

15.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus 1:
Outi Alanen: Esitys lisätalousarvio palomiesten palkkojen korjaamisek-
si: 

Esitys 500 000 € lisätalousarvio palomiesten palkkojen korjaamiseksi 
alkaen jo vuodesta 2021. Pelastuslaitos on esittänyt suunnitelmassaan 
(8.9.2020) 1,5 M lisärahoitusta vuosille 2022-23. Pitkään jatkuneen 
epäkohdan viivyttämiseen ei ole riittäviä perusteita. Helsingin pelastus-
laitos on noudattanut tiukkaa talouskuria jo 8 vuotta. Olisi kohtuullista 
että 1,7 % säästötavoitteesta luovuttaisiin yhdeksi vuodeksi, koska 
henkilöstö ei jaksa enää odottaa lupausten täyttämistä ja etsii töitä 
muualta. Ylitöitä on teetetty tänä vuonna lähes tuplasti enemmän kuin 
edellisvuonna. Henkilöstö on joutunut venymään ja sopeutumaan nor-
maalia enemmän poikkeusoloissa, kun ylitöihin ei ole saatu aina riittä-
västi henkilöstöä. 

Avin edellyttämän pelastusvalmiuden parantaminen neljässä vuodessa 
nyt kevytyksiköllä ja ensihoitovalmiuden lisääminen HUSin vaatimuk-
sesta kaventavat ylijäämän +0,9 prosenttiin. Todettakoon että 0,9 % on 
pelastuslaitoksen budjetissa juuri tuo 0,5 M. Henkilöstölle on luvattu, et-
tä palkkaus on tärkein prioriteetti, tahdosta teoiksi. Vastuullisuutta ei ole 
säästää sieltä missä ei ole säästettävää ja ylläpitää Suomen huonointa 
palkkatasoa yhdessä Suomen arvostetuimmista ammateista. Vastuulli-
suutta on käynnistää palkkaohjelma viipymättä ja turvata Suomen kou-
lutetuimpien palomiesten pysyminen Helsingissä ja korjata vääristynyt 
työnantajakuva. Helsinki tulee varmasti tekemään koronasta huolimatta 
vähintään kymmenien miljoonien ylijäämän, jossa 0,5 M satsaus turval-
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lisuuteen ja houkuttelevuuteen on pieni summa.
 
Palkkaohjelmasta on tehty kolme valtuustoaloitetta, joissa palkkaepä-
kohta on tunnistettu. Aloitteet ovat saaneet kannatusta ja myös pelas-
tuslautakunta oli 9.6.2020 asian takana. Palkkaohjelman 1. osa on tak-
tisesti keskeistä saada läpi jo ensi vuodelle, koska keväällä on jo uudet 
vaalit. Valtuuston osittain vaihduttua, vaikuttamistyö alkaa alusta. Mutta 
jos pohjalla on jo aloitettu palkkaohjelma, tulevat palkkojen lisäerät me-
nevät helpommin läpi.

Kannattaja: Anja Malm

Vastaehdotus 2:
Matias Turkkila: Esitys lisätalousarvio palomiesten palkkojen korjaami-
seksi ja priorisointijärjestys:

Vuoden talousarvioehdotuksen loppusummaan lisätään Alasen ehdo-
tuksen mukaisesti 500 000 euroa palomiesten palkkojen korjaamisen 
aloittamiseksi jo vuonna 2021. Lisäksi määrärahojen käytössä vuonna 
2021 toteutetaan ensisijaisesti esittelijän ehdotuksen mukaiset toimin-
nalliset lisäykset pelastustoimintaan, toissijaisesti ensihoitoon ja kol-
massijaisesti palkkojen korjaamiseen. Muilta osin vastaehdotus on esit-
telijän ehdotuksen mukainen.

Kannattaja: Maria Landén

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Outi Alasen vastaehdotus

EI-ehdotus: Matias Turkkilan vastaehdotus

Jaa-äänet: 3

Outi Alanen, Anja Malm, Hannu Timonen

Ei-äänet: 5

Sanna Aivio, Jarmo Kelo, Maria Landén, Dennis Pasterstein ja Matias 
Turkkila

Tyhjä: 0

Poissa: 1

Pelastuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Matias Turkkilan 
vastaehdotuksen äänin 5-3 (0 tyhjä, 1 poissa).
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2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Matias Turkkilan vastaehdotus

Jaa-äänet: 3

Sanna Aivio, Jarmo Kelo ja Dennis Pasterstein

Ei-äänet: 5

Outi Alanen, Anja Malm, Hannu Timonen, Maria Landén ja Matias 
Turkkila

Tyhjä: 0

Poissa: 1

Pelastuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Matias Turkkilan 
vastaehdotuksen äänin 5-3 (0 tyhjä, 1 poissa).

08.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
pelastuskomentaja vs.
Henri Nordenswan

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi
Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400

kari.virtanen(a)hel.fi
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§ 794
Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille 
vuonna 2020

HEL 2020-012290 T 01 02 03 04

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kultaisen Helsinki-mitalin liitteestä ilmeneville 
henkilöille, joiden on katsottava toiminnallaan ansaitsevan kaupungin 
tunnustusta.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ansioituneet kansalaiset 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki-mitalin myöntämisperusteita koskevien määräysten 2 §:n 2 
momentin mukaan kultainen Helsinki-mitali voidaan myöntää henkilöil-
le, joiden on katsottava toiminnallaan ansainneen kaupungin tunnus-
tusta.

Helsinki-mitalit myönnetään tavallisesti Helsinki-päivän yhteydessä 12. 
kesäkuuta. Kaupunki on vuonna 2020 halunnut huomioida erityisesti 
koronavirusepidemian aikana ansioituneita kansalaisia, minkä johdosta 
palkitseminen on siirretty joulukuuhun.

Helsinki-mitalin jakoa koskevien määräysten mukaan mitalin myöntää 
kaupunginhallitus. Tieto mitalin saajista on tarkoitus julkistaa 
5.12.2020, jolloin ansioituneiden kansalaisten palkitsemiseen liittyvä vi-
deo tulee nähtäväksi Helsinki-kanavalle.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2020 177 (285)
Kaupunginhallitus

Asia/20
16.11.2020

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

Pormestari otti 22.5.2018 (§ 67) esittelyynsä Helsinki-mitalin myöntä-
mistä luottamushenkilöille sekä ansioituneille kansalaisille koskevan 
päätöksenteon.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ansioituneet kansalaiset 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 795
A-Tulkkaus Oy:n osakkeesta luopuminen ja Seure Henkilöstöpalve-
lut Oy:n osakkeen luovutukseen liittyvän lunastusoikeuden käyttä-
mättä jättäminen

HEL 2020-011875 T 00 01 05

Päätös

A.

Kaupunginhallitus päätti

 hyväksyä kaupungin omistaman yhden (1) A-Tulkkaus Oy:n osak-
keen myymisen Tulka Oy:lle 2 850 euron kauppahinnalla liitteenä 
olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti, sekä

 kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huolehti-
maan osakkeen myyntiin liittyvistä tarpeellisista toimenpiteistä, ku-
ten allekirjoittamaan osakkeen kauppakirjan, sekä tekemään siihen 
tarvittaessa teknisiä tai vähäisiä muutoksia. 

Tämän päätöksen täytäntöönpanon ehtona on se, että 

 A-Tulkkaus Oy:n kaikki osakkeenomistajat hyväksyvät osaltaan 
osakkeidensa myynnin Tulka Oy:lle,

 Espoo, HUS ja Kerava hyväksyvät kauppakirjan allekirjoittamisen 
olennaisilta osin oheisen luonnoksen mukaisena sekä Vantaa oman 
kauppakirjaluonnoksensa mukaisena, 

 Vantaa, HUS ja Kerava päättävät suorahankinnasta Tulka Oy:ltä 
siihen saakka, kunnes osakkeenomistajat ovat kilpailuttaneet tulk-
kauspalveluiden hankinnan, sekä 

 Tulka Oy:n hallitus hyväksyy lopullisesti kaupan. 

B. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti

 olla käyttämättä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen 12 
§:n ja osakassopimuksen mukaista osakkeenomistajan lunastusoi-
keutta A-Tulkkaus Oy:n luovuttaessa vastikkeetta omistamansa yh-
den (1) Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeen ko. yhtiölle itsel-
leen, sekä 
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 kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoit-
tamaan lunastusoikeuden käyttämättä jättämistä koskevan osak-
keenomistajan sitoumuksen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Pienmyyjän kauppakirjaluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Espoon kaupunki Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

HUS Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Keravan kaupunki Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Vantaan kaupunki Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

A-Tulkkaus Oy

A-Tulkkaus Oy on tulkitsemis- ja kääntämispalveluita sekä niitä tukevia 
toimintoja tuottava Vantaan kaupungin konserniyhtiö. Yhtiö toimii sido-
syksikkönä sen omistajina oleville hankintayksiköille. Vantaan kaupunki 
omistaa yhtiön osakkeista 99,6 %. Muut osakkaat ovat Helsingin kau-
punki, Espoon kaupunki ja Kerava kaupunki sekä Helsingin ja Uuden-
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maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä ”HUS”), joista kullakin 
on omistuksessaan yksi (1) osake. 

Yhtiön liikevaihto on ollut tilikaudella 2019 noin 8 milj. euroa ja tilikau-
den voitto noin 320 000 euroa. Yhtiön oma pääoma on 1,7 milj. euroa. 
Liikevaihdon kertymä tilikaudelta 2019 jakautuu omistaja-asiakkaiden ja 
muiden asiakkaiden välillä seuraavasti: Helsinki 2,75 milj. euroa 
(34,5%); HUS 2,34 milj. euroa (29,3%); Vantaa 2,15 milj. euroa 
(26,9%); Kerava 0,28 milj. euroa (3,6%); Espoo 0,26 milj. euroa (3,2%) 
ja muut asiakkaat 0,2 milj. euroa (2,5%).

Osakkeesta luopumisen taustat

Yhtiö tuottaa valtaosan palveluistaan omistajiensa sosiaali- ja terveys-
palvelujen tuottajille. Tulkkauspalveluiden kysyntä Suomessa on kas-
vanut voimakkaasti maahanmuuton kasvun myötä, minkä vuoksi toi-
mintaympäristön muutos on edellyttänyt yhtiöltä viime vuosina panos-
tamista erityisesti tilaustoiminnan kehittämiseen. Teknologian hyödyn-
tämisen takia alan palvelut muuttavat muotoaan ja tulkkauspalvelujen 
tuottavuus kasvaa ja palveluiden hinnat laskevat. Henkilöstön toiminta 
tehostuu myös tulkkauksen tilaajien ja laskujen käsittelijöiden osalta. 

Koronavirustilanne on kasvattanut voimakkaasti asiakkaiden tarvetta 
etätulkkaukseen. Asiakkaat ovat luoneet kiireellisesti erilaisia etäpalve-
luiden tuottamisprosesseja, joista osa jäänee käyttöön myös koronavi-
rustilanteen päättyessä. Asiakkaiden palvelutarpeiden muutos läsnä-
oloa vaativasta tulkkauksesta etätulkkaukseen tulee jäämään osin py-
syväksi ja paine etätulkkaukseen kasvaa myös siksi, että sen hinta on 
paljon edullisempi läsnätulkkaukseen verrattuna. Lisäksi etätulkkaus on 
palvelumuotona paljon ketterämpi, koska tulkin voi saada hyvinkin no-
peasti. 

Painopisteen siirtyminen etätulkkaukseen tarkoittaa muutoksia myös 
yhtiön palveluiden toteuttamisessa sekä hinnoittelun voimakasta muu-
tosta.  Tämän lisäksi yhtiön on investoitava tarvittaviin ohjelmistoihin, 
jotka ovat yhtiölle välttämättömiä etätulkkauspalveluiden kysyntään 
vastaamiseksi. Toiminnan painopisteen muuttaminen edellyttäisi voi-
makkaita muutoksia yhtiön henkilöstörakenteeseen, sillä mobiilitekno-
logiaa hyödyntävä etätulkkauspalvelujen tuottaminen automatisoi mo-
nia työvaiheita, joihin tarvitaan tällä hetkellä henkilöresursseja. Lisäksi 
yhtiö tarvitsisi uutta osaamista it-puolelle. 

Toimialalla tapahtuneen muutoksen vuoksi omistajat ovat arvioineet, 
tulevatko ne jatkamaan yhtiön omistajana vai tulisiko omistajien hank-
kia palvelut jatkossa muulla tavalla kuin omistamansa sidosyksikön 
kautta. Nykyisten omistajien omistuksen säilyttäminen A-Tulkkaus 
Oy:ssä ei ole välttämätöntä, koska tulkkauspalvelut eivät ole omistajien 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2020 181 (285)
Kaupunginhallitus

Asia/21
16.11.2020

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

ydintoimintaa. Vantaan kaupungin taloudellinen tilanne ja kaupungin 
lähivuosien investointitarve ei mahdollista osallistumista yhtiön inves-
tointien rahoittamiseen. Lisäksi hankintayksikköjen omistajuus ja sido-
syksikköasemaan liittyvät reunaehdot asettavat haasteita A-Tulkkaus 
Oy:n toiminnan kehittämiselle, sillä sidosyksikkönä yhtiö ei voi myydä 
palveluitaan muille kuin omistajana oleville hankintayksiköille. 

Parhaaksi vaihtoehdoksi A-Tulkkaus Oy:n toiminnan uudistamiselle on 
arvioitu omistuksesta luopuminen.  Vantaan kaupunginhallituksen kon-
sernijaosto päätti 11.5.2020 § 7 edetä omistuksesta luopumisen val-
mistelussa. Myös HUS:n konsernijaosto on 3.6.2020 § 34 tehnyt vas-
taavan päätöksen asiasta ja muut pienosakkaat ovat ilmoittaneet ha-
lukkuutensa omistuksesta luopumiseen.

Osakkeen myynti

Jatkovalmistelussa osakkeiden myynti ja sitä seuraava erillinen palve-
luhankinnan kilpailuttaminen on valikoitunut parhaaksi tavaksi toteuttaa 
yhtiön omistuksesta luopuminen. Tähän vaihtoehtoon liittyvät kilpailu-
tusriskit ovat pienemmät ja eteneminen palveluhankinnan kilpailutuk-
sessa suoraviivaisempaa, kun kilpailutukseen ei kuulu osakekaupan 
osuutta.

Tulkkaustoimialan suurimmilta toimijoilta on tiedusteltu kesällä 2020 
kiinnostusta osakkeiden ostamiseen. Näistä toimijoista yksi on päätynyt 
jättämään indikatiivisen tarjouksen, jonka pohjalta on käynnistetty jat-
koneuvottelut. 

Osakkeet esitetään myytäväksi Tulka Oy:lle. Tulka Oy on tulkkauspal-
veluita tuottava yritys, joka on erityisesti kehittänyt sähköisten alusto-
jen, kuten mobiiliaplikaation, kautta tapahtuvaa tulkkaustoimintaa. 

Vantaan kaupunki pääomistajana allekirjoittaa oman myyjän vakuutuk-
silta ja ehdoilta laajemman kauppakirjan. Muut pienemmän osuuden 
omistavat pienosakkaat, kuten Helsingin kaupunki, allekirjoittavat eh-
doiltaan yksinkertaisemman kauppakirjan, joka on tässä liitteenä. 

Pienosakkaiden osalta kauppahinnaksi on neuvoteltu 2 850 euroa. 
Vantaan kaupungin osalta kauppahinta tarkentuu lokakuun aikana 
päättyvän due diligence prosessin jälkeen.

Myyntipäätöksen täytäntöönpanon ehtona on, että kaikki osakkeeno-
mistajat päättävät myynnistä ja allekirjoittavat kauppakirjan. Lisäksi 
muiden osakkaiden kuin Espoon osalta päätöksen täytäntöönpano 
edellyttää päätöstä suorahankinnasta ostajalta siihen saakka, kunnes 
osakkaat ovat kilpailuttaneet tulkkauspalveluiden hankinnan. 
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Yhtiön yhtiöjärjestyksen toimialassa todetaan, että yhtiön toimialana on 
tuottaa palveluita vain julkisille hankintayksiköille. Lisäksi osakkeita voi 
toimialamääräyksen mukaan luovuttaa vain hankintalain mukaisille 
hankintayksiköille. Tämä yhtiöjärjestysmääräys tulee muuttaa ennen 
kaupan täytäntöönpanoa, koska ostaja ei ole hankintayksikkö. Tästä 
päätetään yhtiön osakkeenomistajien päätöksellä, josta Helsingin kau-
pungin osalta päättää kaupunginhallituksen konsernijaosto. 

Tulkkauspalveluiden tarve on tarpeellinen ja jatkuva myös A-Tulkkaus 
Oy:n osakkaiden myynnin jälkeen tässä päätöksessä mainituille A-
Tulkkauksen nykyisille osakkeenomistajille, jotka käyttävät yhtiön pal-
veluita. Osakkeiden myynnin jälkeen osakkaat eivät voi enää käyttää 
A-Tulkkaus Oy:n palveluja sidosyksikköasemaan perustuen. 

Osakkeiden myyntiin liittyen muut osakkaat (pl. Espoo, joka ei ole käyt-
tänyt A-Tulkkaus Oy:n palveluita viime vuosina) tekevät päätöksen 
tulkkauspalveluiden suorahankinnasta A-Tulkkaus Oy:n osakkeiden os-
tajalta siksi ajaksi, kun tulkkauspalveluiden kilpailutusta valmistellaan. 
Helsingin osalta suorahankinnasta päättää hankintajohtaja.

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.

A-Tulkkaus Oy:n osakekaupan valmistelun yhteydessä on arvioitu, si-
sältyykö toimenpiteeseen SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

Julkisyhteisöjen toteuttamat taloudelliset transaktiot eivät anna etua, 
eivätkä näin ollen ole valtiontukea, jos niissä noudatetaan tavanomaisia 
markkinaehtoja. Tätä kutsutaan markkinataloustoimijaperiaatteeksi. Pe-
riaatteen mukaan julkisyhteisöjen toimintaa olisi verrattava yksityisten 
talouden toimijoiden toimintaan tavanomaisissa markkinaolosuhteissa 
sen määrittämiseksi, voiko julkisyhteisöjen toteuttamista taloudellisista 
transaktioista koitua etua niiden vastapuolille. Toimenpiteen markki-
naehtoisuuden arvioimiseksi unionin tuomioistuimet ovat luoneet muun 
muassa ”yksityisen myyjän testin”, jonka avulla voidaan arvioida, liittyy-
kö julkisyhteisön toteuttamaan myyntiin valtiontukea, kun otetaan huo-
mioon, olisiko yksityinen myyjä voinut saada saman tai paremman hin-
nan tavanomaisissa markkinaolosuhteissa (Komission tiedonanto val-
tiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 74 -75).
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Vantaan kaupunki on teettänyt A-Tulkkaus Oy:n osakekannan arvosta 
arvonmäärityksen ja valtiontukisäännösten noudattamisen arvioinnin 
ulkopuolisella tilintarkastusyhteisöllä. Esitetty kauppahinta on kyseisen 
arvonmäärityksen mukainen. Tulka Oy ei saa A-Tulkkaus Oy:n osak-
keiden ostosta valtiontueksi luettavaa taloudellista etua, koska osak-
keiden myynti on toteutettu markkinaehtoisesti. (SEUT) 107(1) artiklan 
mukaiset valtiontuen kriteerit eivät näin ollen täyty.

A-Tulkkaus Oy:n omistaman Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n (Seure) osakkeen luo-
vuttaminen

A-Tulkkaus Oy omistaa yhden (1) Seuren osakkeen, joka yhtiön tulee 
luovuttaa ennen edellä kuvatun A-Tulkkaus Oy:n osakekaupan täytän-
töönpanoa. Tarkoituksena on, että A-Tulkkaus Oy luovuttaa osakkeen 
vastikkeetta Seurelle. Seure voi hyödyntää omistukseensa tulevaa 
osaketta esim. sote-uudistuksesta mahdollisesti seuraaviin tarpeisiin. 

Kaupan täytäntöönpanoa varten tarvitaan kunkin Seuren osakkeeno-
mistajan sitoumus olla käyttämättä Seuren osakassopimuksen ja yhtiö-
järjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan Seuren osakkeen vastikkeet-
tomaan luovutukseen.

Lopuksi

Helsingin kaupungin kannalta Vantaan kaupungin johdolla suunniteltu 
A-Tulkkaus Oy:n osakkeiden myynti ja tulkkauspalveluiden järjestämi-
nen muulla tavoin on perusteltua ja tarkoituksenmukaisesti toteutettu.

Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelui-
den ja hankintojen kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Pienmyyjän kauppakirjaluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Espoon kaupunki Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

HUS Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Keravan kaupunki Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Vantaan kaupunki Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 796
Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 1.1.2021 lu-
kien

HEL 2020-012158 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa kaupunkiympäristön toimialalle viisi 
vastaavan pysäköinnintarkastajan virkaa 1.1.2021 lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa.

Kaupunkiympäristön toimialalla on käynnissä organisaatiouudistus, 
jonka tavoitteena on muodostaa palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden pysäköinnin valvonta ja pysäköinti -palveluun 
nykyisen neljän yksikön sijaan kolme yksikköä ja viisi tiimiä. Organisaa-
tiomuutoksen avulla selkiytetään johtamista ja parannetaan edellytyksiä 
yhteistyön kehittämiselle sekä toimintojen ja prosessien kehittämiselle.

Kaupunkiympäristön toimialalle palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
pysäköinnin valvonta ja pysäköinti -palveluun esitetään perustettavaksi 
viisi vastaavan pysäköinnintarkastajan virkaa. Pysäköinninvalvonnasta 
annetun lain 12 §:n 3 momentin mukaan pysäköinnintarkastajan on ol-
tava virkasuhteessa julkisyhteisöön.

Perustettaviksi esitettäville viroille on varattu määräraha toimialan ta-
lousarviossa.
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Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohta-
jaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt 
tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettaviksi esitettävien virkojen palkka on määritelty kunnallisen 
virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden ar-
vioinnin perusteella. Vastaavien pysäköinnintarkastajien tehtäväkohtai-
seksi palkaksi on päätetty 2 550,00 euroa kuukaudessa.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 797
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 26.5.2020 § 62 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-007146 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, JulkL (621/1999) 24.1 
§ 23 k)

2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
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
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 9.5.2020 saapuneella hakemuksella. 
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Elinkeinojohtaja on päätöksellään 26.5.2020 § 62 hylännyt oikaisuvaa-
timuksen tekijän hakemuksen. Hakemuksen hylkäämisen syy on mai-
nittu liitteessä 1.

********** 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 27.5.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen tekijää on 19.10.2020 
pyydetty toimittamaan lisäselvitystä vaatimuksensa perusteista 
3.11.2020 mennessä. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei toimittanut pyydet-
tyä lisäselvitystä.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

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

Oikaisuvaatimuksessa ********** selvittää, että normaalioloissa toimisto 
sopii vakuutustapaamisia toimistoon tai asiakkaiden kotiin. COVID-19 -
epidemian vaikutuksesta tapaamiset on jouduttu perumaan ja tilalle 
suunniteltujen puhelintapaamisten toteutuminen ja kauppa ovat prosen-
tiltaan huomattavasti pienemmät kasvokkain toteutettuun tapaamiseen 
verrattuna. Oikaisuvaatimuksen tekijä mainitsee lisäksi, että suurin osa 
toimistosta on lomautettu.

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-
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taman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi 
yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta. 

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.

Asetuksen 5 §:n mukaan valtionavustusta saa käyttää yksinyrittäjien ta-
loudellisen 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 
mukaisesti avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yritystoi-
minta on päätoimista. Päätoimisella yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittä-
jää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi 
esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuk-
sen. Mikäli yritys on aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syn-
tynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 
kuukauden ajanjaksolla. 

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaan avustuksen myöntä-
misen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edelly-
tykset kannattavaan liiketoimintaan. Mikäli hakijalla on verovelkaa, tu-
lee hakemukseen liittää Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verove-
lan maksamiseksi tai muu hyväksytty suunnitelma verovelan maksami-
seksi, esimerkiksi ulosoton maksusuunnitelma. 

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaan avustuksen 
myöntäminen edellyttää, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liike-
vaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jäl-
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keen vähintään 30 %.  Hiljattain aloittaneiden yrittäjien osalta työ- ja 
elinkeinoministeriön ohjeen mukaisesti tulojen alenemaa voidaan ar-
vioida tapauskohtaisesti esitetyn näytön perusteella. Mahdollisena 
näyttönä voi olla toiminnasta riippuen esim. tilaukset, varaukset tai so-
pimukset. Pelkkä liiketoimintasuunnitelma tai vastaava ei riitä. 

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut esitetään liittees-
sä 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.

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)
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
Liite 1
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§ 798
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 22.5.2020 § 53 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-007604 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä elinkeinojohtajan 22.5.2020 § 53 pää-
töksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esi-
tetyt 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 § 23 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 

§ 25 k, Tietosuojalaki 29 §)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)
4 Elinkeinojohtaja 22.5.2020 § 53

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 12.5.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 22.5.2020 § 53 hylännyt hakemuk-
sen. Hakemuksen hylkäämisen syy mainitaan liitteessä 1.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 22.5.2020 
§ 53.

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 25.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 7.6.2020. Oikai-
suvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut sää-
detyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen tekijää on 5.10.2020 pyy-
detty toimittamaan lisäselvitystä vaatimuksensa perusteista 12.10.2020 
mennessä. Oikaisuvaatimuksen tekijä toimitti 19.10.2020 osan pyyde-
tystä lisäselvityksestä. Oikaisuvaatimuksen tekijää on 20.10.2020 pyy-
detty uudelleen toimittamaan lisäselvitystä vaatimuksensa perusteista 
3.11.2020 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.

Oikaisuvaatimuksen tekijä kertoo, COVID-19 -epidemia on vaikuttanut 
lamauttavasti yrityksen toimintaan, sillä oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole 
voinut pitää toimintaa auki suuren tartuntariskin vuoksi. 

Oikaisuvaatimuksen tekijältä on pyydetty lisäselvitystä yrittäjän eläke-
vakuutuksesta (YEL-vakuutus) tai vähintään 20 000 euron yrittäjätulos-
ta tai laskutuksesta. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijältä on pyydetty 
selvitys COVID-19 -epidemian vaikutuksesta yrityksen taloudelliseen ti-
lanteeseen 16.3.2020 jälkeen, jolla osoitetaan vähintään 30% lasku lii-
kevaihdosta. Lisäselvityksessä oikaisuvaatimuksen tekijä esittää yrittä-
jän eläkevakuutusnumeron. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei kuitenkaan 
toimittanut selvitystä COVID-19 -epidemian vaikutuksesta yrityksen ta-
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loudelliseen tilanteeseen 16.3.2020 jälkeen, jolla voitaisiin osoittaa vä-
hintään 30% lasku liikevaihdosta.

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 (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.

Asetuksen (199/2020) 5 §:n mukaan valtionavustusta saa käyttää yksi-
nyrittäjien 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 
mukaisesti avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yritystoi-
minta on päätoimista. Päätoimisella yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittä-
jää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi 
esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuk-
sen. 

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaan avustuksen 
myöntäminen edellyttää, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liike-
vaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jäl-
keen. Yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentymi-
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nen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / 
tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan 
heikentyneen, mikäli yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30% pysytty-
ään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. 

********** vuoden 2019 tuloslaskelmasta selviää, että yrityksen liikevaih-
to vuonna 2019 on ollut 15 098,98 euroa. Oikaisuvaatimuksen tekijältä 
on pyydetty toimittamaan lisäselvitys yrittäjän eläkevakuutuksesta tai 
vähintään 20 000 euron vuosittaisesta yrittäjätulosta tai laskutuksesta. 
Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijältä on pyydetty selvitys COVID-19 -
epidemian vaikutuksesta yrityksen taloudelliseen tilanteeseen 
16.3.2020 jälkeen, jolla osoitetaan vähintään 30% lasku liikevaihdosta. 
Lisäselvityksessä 19.10.2020 oikaisuvaatimuksen tekijä toimitti tiedon 
yrittäjän eläkevakuutuksesta, mutta ei selvitystä epidemian vaikutuk-
sesta yrityksen taloudelliseen tilanteeseen 16.3.2020 jälkeen, jolla voi-
taisiin osoittaa vähintään 30% lasku liikevaihdosta.

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojoh-
tajan päätöksellä 22.5.2020 § 53. Hakemuksen hylkäämisen syy maini-
taan liitteessä 1. Oikaisuvaatimuksen yhteydessä ********** on selvittä-
nyt, että COVID-19 -epidemia on vaikuttanut yritystoimintaan merkittä-
västi, sillä yrittäjä ei ole voinut pitää toimintaa auki suuren tartuntariskin 
takia. Oikaisuvaatimuksessa ei kuitenkaan ole esitetty jäljennöksiä kir-
janpidosta tai tiliotteita (kulut ja myyntituotot), joista voitaisiin todentaa 
yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liiketoiminnan heikentyneen 
16.3.2020 jälkeen vähintään 30%. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeis-
tuksen mukaan arvioituna hakijan ei katsota täyttävän asetuksen 
(199/2020) 5 §:n 2 -kohdan ehtoa. Avustuksen myöntämisen edellytyk-
set eivät näin ollen täyty.

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

§ 25 k, Tietosuojalaki 29 §)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)
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4 Elinkeinojohtaja 22.5.2020 § 53

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
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§ 799
Omprövning av näringslivsdirektörens beslut 26.5.2020 § 61 om 
verksamhetsstöd för ensamföretagare

HEL 2020-007126 T 02 05 01 00

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade att förkasta den begärda omprövningen av 
näringslivsdirektörens beslut 26.5.2020 § 61, eftersom de grunder som 
framförts för omprövningen inte föranleder en ändring av beslutet. 

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Mirkka Kesti-Helia, planerare, telefon: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Bilagor

1 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 20 p, MyndOffL 
(621/1999) 24.1 § 23 p)

2 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 20 p)
3 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 20 p, MyndOffL 

(621/1999) 24.1 § 23 p)
4 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 20 p)
5 Elinkeinojohtaja 26.05.2020 § 61

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, beslut med anledning av begäran om omprövning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Oikaisuvaatimuksen tekijä Förslagstext

Kommunalbesvär, beslut med anledning 
av begäran om omprövning
Bilaga 1

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Omprövning
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********** har, med ansökan som ankommit 1.5.2020, av Helsingfors 
stad ansökt om verksamhetsstöd för ensamföretagare för att stabilisera 
den ekonomiska situationen, som tillfälligt försämrats till följd av CO-
VID-19-epidemin. Näringslivsdirektören har förkastat ansökan genom 
beslutet 26.5.2020 § 61.  Grunderna för att förkasta ansökan har pre-
senterats i bilaga 1.

********** har bett att näringslivsdirektörens beslut 26.5.2020 § 61 ska 
omprövas.

I enlighet med 134 § 1  mom. i kommunallagen (410 / 2015) får den 
som är missnöjd med ett beslut av kommunstyrelsen, en nämnd eller 
ett utskott, deras sektioner eller en myndighet som lyder under dem, be 
att beslutet omprövas. Enligt 2 mom. ska man be om omprövning av ett 
beslut av ett organ som avses i 1 mom. och dess sektion samt en 
myndighet som lyder under det, hos organet i fråga. I enlighet med 137 
§ får den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part) samt kommunmedlemmarna begära 
omprövning. Enligt 138 § i kommunallagen ska begäran om ompröv-
ning framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Ett beslutsutdrag har delgetts den som bett om omprövning 27.5.2020, 
och begäran om omprövning ankom till stadens registratorskontor 
27.5.2020. Begäran om omprövning har riktats till rätt myndighet och 
har ankommit inom utsatt tid. Den som begärt omprövning har 
21.8.2020 uppmanats att lämna in en kompletterande utredning om 
grunderna för sitt yrkande senast 31.8.2020. Den som begärt ompröv-
ning lämnade inte in denna utredning. 

Motivering till begäran om omprövning

********** yrkar på att beslutet ska rättas på så sätt att ensamföretagare 
beviljas stöd för stabilisering av den tillfälligt försämrade ekonomiska si-
tuationen, som orsakats av Covid-19-epidemin.

I sin begäran visar ********** upp en redogörelse för den försämrade af-
färsverksamheten som orsakats av COVID-19-epidemin. För ompröv-
ningen presenteras en jämförelse av företagets försäljningsintäkter un-
der tiden 25.3-25.5.2019 och 25.3-25.5.2020.

Staden har bett om en kompletterande utredning av den som begärt 
omprövning, om räkenskapsperiodens negativa resultat samt hur den 
exceptionella situationen eventuellt har inverkat. Dessutom bad man 
den som begärt omprövning att lämna ett intyg över betalda skatter el-
ler en plan för betalning av skatteskuld som Skatteförvaltningen god-
känt. Den som begärt omprövning lämnade inte in någon komplette-
rande utredning.
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Behandling av begäran om omprövning och beslutsmotivering

Statsrådet har genom en förordning som trätt i kraft 9.4.2020 förordnat 
om statsunderstöd till kommunerna avsedda för stödjande av ensamfö-
retagare (199/2020). Förordningen tillämpas på beviljande av statsun-
derstöd till kommunerna för kostnader som föranleds av det stöd som 
beviljas ensamföretagare för att stabilisera den tillfälligt försämrade 
ekonomiska situationen till följd av COVID-19-epidemin. 

Enligt 5 § i förordningen (199/2020) får statsunderstödet användas för 
att stabilisera ensamföretagares ekonomiska verksamhet under förut-
sättning att

1)  kommunen ingår ett avtal om understödet i enlighet med 7 § 3 
mom. i statsunderstödslagen med den ensamföretagare som tar emot 
understödet,

2) ensamföretagarens ekonomiska situation och omsättning har för-
sämrats efter den 16 mars 2020 till följd av covid-19-epidemin,

3) ensamföretagaren bedöms ha förutsättningar för fortgående lönsam 
verksamhet, och

4) understödet till ensamföretagaren är förenligt med kommissionens 
förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 
108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mind-
re betydelse.

Enligt 7 § i förordningen (199/2020) är arbets- och näringsministeriet 
statsbidragsmyndighet.  Enligt arbets- och näringsministeriets anvis-
ningar avses med lönsam företagsverksamhet att bokslutet eller 
skattedeklarationen för 2019 visar att räkenskapsperiodens resultat har 
varit positivt. Om resultatet är negativt på grund av att företaget gjort 
större avskrivningar än normalt eller har betalat lön åt företagaren själv, 
anses det att resultatet är positivt. Vid bedömning av verksamhetens 
lönsamhet kan man beakta ensamföretagarens utredning om exceptio-
nella förhållanden år 2019. 

Behandlingen av omprövningen och motiveringen till beslutet nämns i 
bilaga 1. 

Omprövningsbegäran ska förkastas, eftersom det inte har lagts fram 
sådana laglighets- eller ändamålsenlighetsgrunder vilka skulle föranle-
da att näringslivsdirektörens beslut ska hävas eller att beslutet bör änd-
ras.

Föredragande
kanslichef
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Sami Sarvilinna

Upplysningar
Mirkka Kesti-Helia, planerare, telefon: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Bilagor

1 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 20 p, MyndOffL 
(621/1999) 24.1 § 23 p)

2 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 20 p)
3 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 20 p, MyndOffL 

(621/1999) 24.1 § 23 p)
4 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 20 p)
5 Elinkeinojohtaja 26.05.2020 § 61

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, beslut med anledning av begäran om omprövning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Oikaisuvaatimuksen tekijä Förslagstext

Kommunalbesvär, beslut med anledning 
av begäran om omprövning
Bilaga 1
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§ 799
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 26.5.2020 § 61 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-007126 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä elinkeinojohtajan 26.5.2020 § 61 pää-
töksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esi-
tetyt 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)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 

§ 23 k)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
5 Elinkeinojohtaja 26.05.2020 § 61

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
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********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 1.5.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 26.5.2020 § 61 hylännyt hakemuk-
sen. Hakemuksen hylkäämisen syy on esitetty liitteessä 1.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 26.5.2020 
§ 61.

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 27.5.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen tekijää on 21.8.2020 
pyydetty toimittamaan lisäselvitystä vaatimuksensa perusteista 
31.8.2020 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. Oikaisuvaa-
timuksessa esitetään yrityksen myyntituottojen vertailu ajalla 25.3-
25.5.2019 ja 25.3 - 25.5.2020.

Oikaisuvaatimuksen tekijältä on pyydetty lisäselvitystä viimeisimmän ti-
likauden negatiivisesta tuloksesta sekä siihen mahdollisesti vaikutta-
neesta poikkeuksellisesta tilanteesta. Lisäksi oikaisuvaatimuksen teki-
jää pyydettiin toimittamaan todistus verojen maksamisesta tai verohal-
linnon hyväksymän suunnitelman verovelan maksamiseksi. Oikaisu-
vaatimuksen tekijä ei toimittanut pyydettyä lisäselvitystä.

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). Asetusta sovelletaan valtionavustuksen myöntämiseen 
kunnille kustannuksiin, jotka aiheutuvat COVID-19 -epidemian aiheut-
taman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi 
yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta. 

Asetuksen (199/2020) 5 §:n mukaan valtionavustusta saa käyttää yksi-
nyrittäjien 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.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut on mainittu 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.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

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

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

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

§ 23 k)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
5 Elinkeinojohtaja 26.05.2020 § 61

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
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§ 800
Oikaisuvaatimus vs. elinkeinojohtajan päätöksestä 16.7.2020 § 144 
koskien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-009105 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä vs. elinkeinojohtajan päätöksestä 
16.7.2020 § 144 tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuk-
sessa 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 § 23 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k, JulkL (621/1999) 24.1 

§ 20 k)
3 Oikaisuvaatimus 30.7.2020, saate
4 Vs. Elinkeinojohtaja 16.07 §144

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 13.7.2020 saapuneella hakemuksella. 
Vs. elinkeinojohtaja on päätöksellään 16.7.2020 § 144 hylännyt hake-
muksen. Hakemuksen hylkäämisen syy mainitaan liitteessä 1.

********** on hakenut oikaisua vs. elinkeinojohtajan päätökseen 
16.7.2020 § 144.

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 16.7.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 30.7.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

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

Oikaisuvaatimuksessa ********** tuo esille, että yrityksen liiketoiminnan 
edellytykset ovat COVID-19 -epidemian aiheuttamien rajoitusten vaiku-
tuksesta loppuneet kokonaan. Tekstiilien tukkukaupan myyntimahdolli-
suudet vähenivät yhdessä työssä yhdeksänkymmentä prosenttia. Kaik-
ki markkinointi- ja myyntityö uuden lanseerauksen osalta meni huk-
kaan. Budjetoitu liikevaihto 30 000 euroa vuodelle 2020 jää toteutumat-
ta. Uudet suunnitelmat tilanteen korjaamiseksi näkyvät vasta vuoden 
2021 liikevaihdossa.

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. 
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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.

Asetuksen (199/2020) 5 §:n mukaan valtionavustusta saa käyttää yksi-
nyrittäjien 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 
mukaisesti avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yritystoi-
minta on päätoimista. Päätoimisella yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittä-
jää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi 
esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuk-
sen. Lisäksi avustuksen myöntäminen edellyttää, että yksinyrittäjän ta-
loudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepide-
mian vuoksi 16.3.2020 jälkeen. Yritystoiminnan taloudellisen tilanteen 
ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäl-
jennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Talou-
dellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen liikevaihto on 
laskenut vähintään 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 
kuukauden ajanjaksolla. 

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty vs. elinkeino-
johtajan päätöksellä 16.7.2020 § 144. Hakemuksen hylkäämisen syy 
mainitaan liitteessä 1.

********** vuoden 2019 veroilmoituksesta selviää, että yrityksen liike-
vaihto vuonna 2019 on ollut 4 206,70 euroa. Oikaisuvaatimuksen yh-
teydessä ********** on selvittänyt COVID-19 -epidemian vaikuttaneen 
negatiivisesti myyntiin sekä suunniteltuun uuteen lanseeraukseen. Oi-
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kaisuvaatimuksessa esitetään, että vuoden 2020 budjetoitu liikevaihto 
olisi ollut 30 000 euroa. Tätä ei kuitenkaan voida pitää riittävänä osoi-
tuksena vaadittavasta vähintään 20 000 euron yrittäjätulosta tai lasku-
tuksesta. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole myöskään esittänyt yrittäjän 
eläkevakuutusta (YEL-vakuutusnumeroa). Oikaisuvaatimuksen tekijän 
ei näin ollen arvioida olevan asetuksen (199/2020) 2 §:n mukainen yk-
sinyrittäjä.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty jäljennöksiä kirjanpidosta tai tiliot-
teita (kulut ja myyntituotot), joista voitaisiin todentaa yritystoiminnan ta-
loudellisen tilanteen ja liiketoiminnan heikentyneen 16.3.2020 jälkeen 
vähintään 30% eli oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt, että haki-
jan taloudellinen tilanne ja liikevaihto olisivat heikentyneet COVID-19 -
epidemian takia 16 maaliskuuta 2020 jälkeen.

Oikaisuvaatimus tulee hylätä, sillä siinä ei ole esitetty sellaisia lailli-
suus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta vs. elinkei-
nojohtajan päätös olisi kumottava tai joiden johdosta päätöstä olisi 
muutettava.

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 § 23 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k, JulkL (621/1999) 24.1 

§ 20 k)
3 Oikaisuvaatimus 30.7.2020, saate
4 Vs. Elinkeinojohtaja 16.07 §144

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
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§ 801
Oikaisuvaatimus maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön 
päätöksestä 18.5.2020 § 19 koskien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-006897 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä maahanmuutto- ja työllisyysasioiden 
päällikön 18.5.2020 § 19 päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen, kos-
ka oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut 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, JulkL (621/1999) 24.1 
§ 32 k)

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

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

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

5 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 
§ 32 k)

6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
7 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.
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Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 4.5.2020 saapuneella hakemuksella. 
Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö on päätöksellään 
18.5.2020 § 19 hylännyt hakemuksen. Hakemus on hylätty, koska haki-
jaa ei katsottu päätoimiseksi yksinyrittäjäksi.

********** 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. 
Oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 20.5.2020. Oikai-
suvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut sää-
detyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen tekijää on 30.6.2020 pyy-
detty toimittamaan lisäselvitystä vaatimuksensa perusteista 14.7.2020 
mennessä. Oikaisuvaatimuksen tekijä on toimittanut pyydetyt lisäselvi-
tykset annetussa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

********** vaatii päätöstä oikaistavaksi siten, että oikaisuvaatimuksen 
tekijälle myönnetään avustusta COVID-19 -epidemian aiheuttaman ti-
lapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.

********** tuo oikaisuvaatimuksessa esille, että on toiminut päätoimise-
na yksinyrittäjänä toiminimellä 30 vuotta ja että hänellä ei ole palkattua 
työvoimaa. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä esittää selvityksen CO-
VID-19 -epidemian negatiivisesta vaikutuksesta liiketoimintaan.

25.5.2020 saapuneessa oikaisuvaatimuksen lisäyksessä oikaisuvaati-
muksen tekijä esittää päivittäneensä YTJ – yritys- ja yhteisötietojärjes-
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telmään ********** virheelliset yhteystiedot, joita on aiemmin yrittänyt 
päivittää AVI:n kautta 7 vuotta.

Oikaisuvaatimuksen tekijältä on pyydetty lisäselvitystä yrittäjän eläke-
vakuutuksesta tai vähintään 20 000 euron yrittäjätulosta tai laskutuk-
sesta. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijältä on pyydetty selvitystä vuo-
den 2019 negatiivisesta tuloksesta ja siihen mahdollisesti vaikuttanees-
ta poikkeuksellisesta tilanteesta. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän lisäselvitys mainitaan 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 (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.

Asetuksen (199/2020) 5 §:n mukaan valtionavustusta saa käyttää yksi-
nyrittäjien 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-
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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. Työ- ja elinkeinoministeriön 
ohjeistuksen mukaan yksinyrittäjä hakee avustusta kirjallisesti kotikun-
nastaan (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta). 

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty maahan-
muutto- ja työllisyysasioiden päällikön päätöksellä 18.5.2020 § 19, kos-
ka hakijaa ei katsottu päätoimiseksi yksinyrittäjäksi. ********** ei ole 
esittänyt vähintään 20 000 euron yrittäjätuloa tai laskutusta, eikä oikai-
suvaatimuksen tekijällä ole yrittäjän eläkevakuutusta (YEL-
vakuutusnumeroa). Hakijan ei näin ollen katsota olevan valtioneuvos-
ton asetuksen (199/2020) 2 §:n mukainen päätoiminen yksinyrittäjä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää korjanneensa YTJ-rekisteriin siellä 
olleet virheelliset yhteystiedot: toimipaikan käyntiosoitteen, sähköpos-
tiosoitteen ja puhelinnumeron. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen 
mukaan yksinyrittäjä hakee avustusta YTJ-rekisterin mukaisesta koti-
kunnasta. ********** kotikunta oli YTJ-rekisterin mukaan yksinyrittäjä-
tuen hakuhetkellä Helsinki, joten ********** on hakenut yksinyrittäjän 
toimintatukea oikeasta kunnasta eikä toimipaikan käyntiosoitteen, säh-
köpostiosoitteen ja puhelinnumeron päivittämisellä YTJ-rekisteriin ole 
vaikutusta tuen myöntämiseen.

Oikaisuvaatimuksen tekijän lisäselvityksen käsittely mainitaan liitteessä 
1.

Oikaisuvaatimus tulee hylätä, sillä siinä ei ole esitetty sellaisia lailli-
suus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta maahan-
muutto- ja työllisyysasioiden päällikön päätös olisi kumottava tai joiden 
johdosta päätöstä olisi muutettava.

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 
§ 32 k)

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

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

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

§ 32 k)
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
7 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
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§ 802
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 20.10.2020 § 215 
koskien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-012265 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä elinkeinojohtajan päätöksestä 
20.10.2020 § 215 tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuk-
sessa 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)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
5 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
7 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
8 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
9 Elinkeinojohtaja 20.10.2020 § 215

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
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Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 30.9.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 20.10.2020 § 215 hylännyt oikaisu-
vaatimuksen tekijän hakemuksen. Hakemuksen hylkäämisen syy on 
mainittu liitteessä 1.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 20.10.2020 
§ 215.

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 
20.10.2020 ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 
6.11.2020. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se 
on saapunut säädetyssä määräajassa. 

Oikaisuvaatimuksen perustelut

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

Oikaisuvaatimuksessa ********** esittää selvityksen yrityksen toiminta-
kuluista. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan yrityksellä on ollut vuok-
rattuna avokonttoritila, jonka käyttö loppui maaliskuussa COVID-19 -
epidemian alkaessa. Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, että on maksa-
nut maaliskuun ja elokuun välillä kuluja 124,88 euroa kuukaudessa 
toimistosta, jota ei ole päässyt käyttämään altistumisvaaran takia.

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-
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taman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi 
yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta. 

Asetuksen 5 §:n mukaan valtionavustusta saa käyttää yksinyrittäjien ta-
loudellisen 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.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut esitetään liittees-
sä 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.

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)
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2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
5 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
7 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
8 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
9 Elinkeinojohtaja 20.10.2020 § 215

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
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Käsiteltävä tässä kokouksessa

§ 803
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle varhaiskasvatuslain 
muuttamisesta

HEL 2020-011525 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle seuraavan lau-
sunnon:

Voimassa oleva varhaiskasvatuslaki antaa mahdollisuuden poiketa 
päiväkodin henkilöstömitoituksesta vain lapsen hoitoaikoihin liittyvästä 
syystä. Mitoituksesta poikkeamista koskeva pykälä on koettu vaikea-
selkoiseksi ja sitä sovelletaan usein virheellisesti. Hallituksen esitys-
luonnoksessa tarkennetaan, että mitoituksesta poikkeaminen ei ole sal-
littua henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Lisäksi varhaiskasva-
tuslakiin ehdotetaan lisättäväksi henkilöstölle velvollisuus ilmoittaa ha-
vaitsemastaan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen kohdistuvas-
ta epäkohdasta tai epäkohdan uhasta. Helsingin kaupunki katsoo, että 
muutosehdotukset liittyvät hyvin tärkeisiin asioihin varhaiskasvatuksen 
toteuttamisessa.

Helsingin päiväkodeissa noudatetaan valtioneuvoston asetuksen mu-
kaista henkilöstömitoitusta. Kaupungilla on yhteisesti sovitut käytännöt 
sekä päiväkotiryhmien muodostamiseen että henkilöstön poissaoloti-
lanteisiin. Lomien ja muiden tiedossa olevien poissaolojen varalle teh-
dään suunnitelmat ja hankitaan tarvittava määrä sijaisia, jotta mitoitus 
toteutuu. Helsingissä on viime vuosina lisätty omien sijaisten määrää ja 
kehitetty sijaisjärjestelmää. Mitoituksen toteutumista seurataan sään-
nöllisesti.

Ennalta tiedossa olevien poissaolojen lisäksi esitysluonnos koskee 
myös äkillisistä sairauspoissaoloista johtuvia tilanteita, joihin varautu-
minen on vaikeampaa. Varhaiskasvatuslaki edellyttää, että varhaiskas-
vatusta on järjestettävä siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin 
kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Laissa tulisi selkeästi tuoda 
esiin, millaisia mahdollisuuksia kunnalla on tilanteessa, jossa mitoitusta 
ei voida toteuttaa henkilöstön äkillisen sairastumisen vuoksi. Helsingis-
sä on mittavia vaikeuksia varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuu-
dessa, eikä sijaista ole kaikissa tilanteissa saatu hausta huolimatta.

Varhaiskasvatushenkilöstön saatavuuteen liittyvillä ongelmilla on mer-
kittävä vaikutus henkilöstömitoitukseen toteutumiseen. Äkillisiin pois-
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saoloihin on varauduttu monin eri tavoin, mutta henkilöstön sairastu-
mista ei voida päiväkohtaisesti ennakoida. Saatavilla oleva henkilökun-
ta on etenkin Helsingissä rajallinen, eikä mitoitukseen nähden tarvitta-
vaa määrää sijaisia ole aina saatavilla. Kun henkilöstömitoitus ei yllät-
tävän tilanteen vuoksi toteudu eikä sijaista onnistuta saamaan, henki-
löstöä siirretään päiväkotien välillä. 

Helsingin kaupunki pitää varhaiskasvatushenkilöstön ilmoitusvelvolli-
suutta tärkeänä asiana, mutta sitä tulisi tarkentaa ja täsmentää. Esitys-
luonnoksessa todetaan, että henkilöstöllä ei ole tällä hetkellä velvolli-
suutta ilmoittaa kenellekään epäkohdasta tai ilmeisen epäkohdan uhas-
ta. Vaikka velvollisuutta ei ole laissa, on selvää, että työntekijä on vel-
vollinen ilmoittamaan havaitsemistaan epäkohdista esihenkilölleen ja 
muullakin tavoin huolehtimaan terveellisestä ja turvallisesta varhais-
kasvatusympäristöstä. Tähän ohjaa Helsingissä myös kaupunginhalli-
tuksen hyväksymät Helsingin kaupungin eettiset periaatteet.

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvia epäkohtia tulisi avata tarkemmin. 
Esitysluonnoksessa epäkohdalla tarkoitetaan varhaiskasvatuslain vas-
taista toimintaa, esimerkiksi varhaiskasvatuksen laadussa ilmeneviä 
puutteita, lapsen kaltoinkohtelua tai toimintakulttuuriin sisältyviä lapsel-
le vahingollisia toimia. Ilmoitusvelvollisuus koskisi suoraan lapsen var-
haiskasvatukseen kohdistuvia epäkohtia. Tämä on tarpeellinen täs-
mennys, mutta jättää kuitenkin paljon tilaa henkilöstön omalle arvioin-
nille.

Lapsen kaltoinkohtelu on aina vakava asia, johon tulee puuttua välittö-
mästi. Helsingillä on kattava menettelytapaohjeistus lastensuojelulain 
mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta lastensuojeluun ja poliisille. Lap-
sen kaltoinkohtelun määritelmää tulisi kuitenkin tarkentaa. Esitysluon-
noksesta ei käy ilmi, onko varhaiskasvatuslakiin ehdotetun ilmoitusvel-
vollisuuden suhdetta lastensuojelulakiin mietitty. Jos lapsen kaltoinkoh-
telusta tehdään ilmoitus lastensuojeluun ja poliisille, ei välttämättä ole 
tarkoituksenmukaista tehdä lisäksi varhaiskasvatuslain mukaista ilmoi-
tusta.

Arviointi siitä, sisältyykö toimintakulttuuriin lapselle vahingollisia toimia, 
voi poiketa monin tavoin eri henkilöiden välillä. Epäkohtia voi olla jois-
sain tilanteissa hankala arvioida, etenkin ilmeistä epäkohdan uhkaa. 
Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat epäkohdat tulee olla laissa täs-
mällisemmin määritelty, jotta ehdotus toteutuisi yhdenmukaisella tavalla 
ja täyttäisi sille asetetut tavoitteet.

Täsmällisemmän määrittelyn lisäksi ilmoitusvelvollisuus tulisi rajata 
varhaiskasvatushenkilöstön itse havaitsemiin epäkohtiin ja epäkohdan 
ilmeisiin uhkiin. Nyt ehdotus velvoittaa henkilöstön ilmoittamaan myös 
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muulla tavoin tietoonsa saamasta epäkohdasta, vaikkei ilmoitusvelvolli-
suuden piiriin kuuluva työntekijä ole itse voinut sitä todentaa.

Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että epäkohdat ja ilmeisen epäkoh-
dan uhat tulevat tietoon ja niihin puututaan riittävän ajoissa. Tämä ei 
kuitenkaan saa aiheuttaa lisääntyvää hallinnollista työtä ja viedä re-
sursseja lapsille suunnatusta toiminnasta. Helsingin kaupungin näke-
myksen mukaan varhaiskasvatuksessa ilmeneviin epäkohtiin pystytään 
vastaamaan voimassa olevan lainsäädännön ja ohjeistusten perusteel-
la.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö
2 Begäran om utlåtande från undervisnings- och kulturministeriet
3 Luonnos hallituksen esitykseksi
4 Utkast till regeringens proposition

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää kaupungin lausuntoa varhaiskas-
vatuslain muutoksesta, jolla tarkennetaan päiväkodin henkilöstön mitoi-
tuksesta poikkeamisen alaa ja säädetään varhaiskasvatushenkilöstön 
velvollisuudesta ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista.

Henkilöstön määrää päiväkodeissa säännellään lasten ja henkilöstön 
välisellä suhdeluvulla. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan näiden 
säännösten soveltaminen on koettu paikallisella tasolla ongelmalliseksi 
ja henkilöstön mitoituksesta poikkeamista koskevaa pykälää sovelle-
taan usein virheellisesti. Tilapäistä poikkeamista tapahtuu laajasti tilan-
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teissa, joissa henkilöstöä puuttuu esimerkiksi sairauspoissaolojen 
vuoksi, vaikka varhaiskasvatuslaki antaa mahdollisuuden poiketa mitoi-
tuksesta vain lapsen hoitoaikoihin liittyvistä syistä. Esityksen tavoittee-
na on selkeyttää mitoituksesta poikkeamisen alaa ja turvata mitoituk-
sen toteutuminen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi varhaiskasvatushenkilös-
tön velvollisuudesta ilmoittaa havaitsemastaan lapsen varhaiskasva-
tuksen toteuttamiseen kohdistuvasta epäkohdasta tai epäkohdan uhas-
ta sekä ilmoituksen johdosta tehtävistä toimenpiteistä.

Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi ovat kokonaisuudes-
saan esityksen liitteinä.

Hallintosäännön 19 luvun 5 §:n mukaan kaupunginhallitus antaa kau-
pungin lausunnot ulkopuolisille. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 
10.11.2020 § 267 antanut asiasta lausuntonsa kaupunginhallitukselle. 
Esitys kaupungin lausunnoksi on sisällöllisesti sen mukainen. 

Lausunnon antamisen määräaika on 18.11.2020, joten asia on käsitel-
tävä tässä kokouksessa. Lausunto annetaan vastaamalla lausuntopal-
velu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö
2 Begäran om utlåtande från undervisnings- och kulturministeriet
3 Luonnos hallituksen esitykseksi
4 Utkast till regeringens proposition

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Päätöshistoria
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 10.11.2020 § 267

HEL 2020-011525 T 03 00 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle hallituksen 
esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttami-
sesta seuraavan lausunnon:

Varhaiskasvatuslain muutosehdotukset liittyvät tärkeisiin asioihin var-
haiskasvatuksen toteuttamisessa. Esityksessä tarkennetaan henkilös-
tön mitoitukseen liittyen, että mitoituksesta poikkeaminen ei ole sallittua 
henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Lisäksi varhaiskasvatusla-
kiin ehdotetaan lisättäväksi varhaiskasvatushenkilöstöä koskeva ilmoi-
tusvelvollisuus havaitsemastaan lapsen varhaiskasvatuksen toteutta-
miseen kohdistuvasta epäkohdasta tai epäkohdan uhasta.

Helsingissä noudatetaan varhaiskasvatuksesta annettua valtioneuvos-
ton asetuksen mukaista mitoitusta. Käytössä on yhteisesti sovitut toi-
mintatavat henkilöstön poissaolotilanteisiin sekä päiväkotien ryhmien 
muodostamiseen ja täyttämiseen suhteessa henkilöstöön. Ohjeistuk-
sen mukaan tulee huolehtia siitä, että lomien ja muiden tiedossa ole-
vien henkilöstön poissaolojen varalle on tehty suunnitelma ja hankitaan 
tarvittava määrä sijaisia, jotta mitoitus toteutuu. Kaupungilla on ole-
massa sijaisjärjestelmä ja mitoituksen toteutumista seurataan säännöl-
lisesti. Helsingissä on viimevuosina lisätty omien sijaisten määrää ja 
kehitetty sijaismalleja. Lakiesityksessä tarkennuksella henkilöstön mi-
toituksesta poikkeamisella halutaan korostaa, että poikkeaminen ei ole 
sallittua henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Tällä tarkoitetaan 
myös äkillisistä sairauspoissaoloista johtuvia tilanteita.

Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin 
toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Mikäli henki-
löstön äkillisen sairastumisen vuoksi mitoitusta ei voida toteuttaa, tulisi 
selkeästi tuoda esille, mitä mahdollisuuksia kunnalla on siinä tapauk-
sessa tehdä palvelun järjestämisen osalta. Varhaiskasvatuksen henki-
löstön osalta on rekrytointivaikeuksia ja on tilanteita, joissa sijaista ei 
ole hausta huolimatta saatu.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa varhaiskasvatustoiminnassa 
ilmenneitä haasteita henkilöstön saatavuuden suhteen ja sen vaikutus-
ta henkilöstön mitoitukseen. Helsingissä tähän on varauduttu sijaisjär-
jestelyillä monin eri tavoin. Kuitenkin henkilöstön sairastumien on asia, 
jota ei voida ennakoida päiväkohtaisesti. Kun mitoitus ei yllättävän ti-
lanteen vuoksi toteudu, eikä sijaista tilauksesta huolimatta saada, siir-
retään henkilöstöä päiväkotien välillä jotta mitoitus toteutuu. Saatavilla 
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oleva henkilökunta on kuitenkin etenkin Helsingissä rajallinen ja tämän 
vuoksi ei ole aina saatavilla tilattua ja mitoitukseen nähden tarvittavaa 
määrää sijaisia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää varhaiskasvatushenkilöstön il-
moitusvelvollisuutta tärkeänä, mutta sitä tulisi tarkentaa ja täsmentää. 
Luonnoksessa todetaan, että tällä hetkellä henkilöstöllä ei ole velvolli-
suutta ilmoittaa kenellekään epäkohdasta tai ilmeisen epäkohdan uhas-
ta. Vaikka tällaista velvollisuutta ei ole suoranaisesti laissa, on selvää, 
että työntekijänä toimiva on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan 
epäkohdista esihenkilölleen ja muullakin tavoin on velvollinen huoleh-
timaan varhaiskasvatuslain 10 §:n mukaisesta terveellisestä ja turvalli-
sesta varhaiskasvatusympäristöstä. Tähän ohjaa Helsingissä myös 
kaupunginhallituksen hyväksymät Helsingin kaupungin eettiset periaat-
teet.

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin sisältyviä epäkohtia tulisi avata tarkemmin. 
Esitysluonnoksessa ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvalla epäkohdal-
la tarkoitettaisiin varhaiskasvatuslain vastaista toimintaa, esimerkiksi 
varhaiskasvatuksen laadussa ilmeneviä puutteita, lapsen kaltoinkohte-
lua tai toimintakulttuuriin sisältyviä lapselle vahingollisia toimia. Tätä on 
luonnoksessa täsmennetty siten, että ilmoitusvelvollisuus koskisi nime-
nomaan sellaisia epäkohtia, jotka kohdistuvat suoraan lapsen varhais-
kasvatukseen. Tämä on tarpeellinen täsmennys, mutta jättää kuitenkin 
paljon tilaa henkilöstöön kuuluvan omalle subjektiiviselle arvioinnille. 

Lapsen kaltoinkohtelu on aina merkittävä ja vakava asia, johon tulee 
puuttua välittömästi. Helsingillä on kattava menettelytapaohjeistus las-
tensuojelulain mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta lastensuojeluun ja 
poliisille. Lapsen kaltoinkohtelun määritelmää tulisi kuitenkin tarkentaa. 
Esityksessä ei tuoda esille onko lapsen kaltoinkohtelun tilanteissa mie-
titty suhdetta lastensuojelulain 25 §:n mukaiseen lastensuojeluilmoituk-
seen ja ilmoitukseen poliisille. Tällaisissa tilanteissa ei välttämättä olisi 
tarkoituksenmukaista tehdä lisäksi ehdotettua varhaiskasvatuslain mu-
kaista ilmoitusta. 

Toisena huomiona tuodaan esille, että arviointi toimintakulttuuriin sisäl-
tyvistä lapselle vahingollisista toimista vaatii subjektiivista arviointia, 
mikä voi poiketa monin tavoin eri henkilöiden välillä. Ehdotetun ilmoi-
tusvelvollisuuden perusteena oleva epäkohta tulee olla laissa täsmälli-
semmin määritelty, jotta ehdotus toteutuisi tarkoituksenmukaisella ta-
valla ja täyttäisi sille asetetut tavoitteet.

Kun on kyse velvollisuudesta, se tulisi rajata varhaiskasvatushenkilös-
tön tehtävissään havaitsemiin epäkohtiin ja epäkohdan ilmeisiin uhkiin. 
Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvia epäkohtia voi olla joissain tilan-
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teissa hankala arvioida, etenkin ilmeistä epäkohdan uhkaa, joten vel-
vollisuus olisi tarkoituksenmukaista rajata itse henkilökohtaisesti tehtyi-
hin havaintoihin. Nyt ehdotettu pykälä käsittää ilmoitusvelvollisuuden 
myös henkilöstön muulla tavoin tietoonsa saamasta epäkohdasta tai 
sen ilmeisestä uhasta, jota ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluva henkilö 
ei ole itse voinut todentaa. Tämä osaltaan voi aiheuttaa varhaiskasva-
tushenkilöstöön kuuluvalle lisärasitetta arvioidessaan kuuluuko kysei-
nen asia ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että epäkohdat ja il-
meisen epäkohdan uhat tulevat tietoon ja niihin puututaan riittävän 
ajoissa. Tämä ei kuitenkaan saa aiheuttaa lisääntyvää hallinnollista työ-
tä ja viedä resursseja lapsiin suunnatusta varhaiskasvatustoiminnasta. 
Henkilöstön työtä hallinnollisiin tehtäviin ei ole tältä osin tarkoituksen-
mukaista varhaiskasvatuksessa lisätä. Kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan näkemyksen mukaan varhaiskasvatustoiminnassa ilmeneviin epä-
kohtiin ja ilmeisiin epäkohtien uhkiin pystytään vastaamaan voimassa 
olevan lainsäädännön ja toimialan ohjeistuksien perusteella.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi
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§ 804
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle kulttuurialan eettisen toi-
mielimen perustamisesta

HEL 2020-011675 T 12 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö
2 Selvitys kulttuurialan eettisen toimielimen perustamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle seuraavan lau-
sunnon:

Helsingin kaupunki kannattaa esitystä kulttuurialan eettisen toimielimen 
ja siinä toimivan neuvoston tehtävistä. Myös painotus ennaltaehkäise-
vään toimintaan on kannatettava. Jälkikäteisen toiminnan osalta selvi-
tyksessä tuotiin esiin useita haasteita, joten esitetty siirtymäkausi sen 
käynnistämisessä olisi tärkeää toteuttaa.

Taiteen ja kulttuurin toimijakenttä on verrattain pieni ja varsinkin pää-
kaupungissa myös kansainvälinen. Eettisen toimielimen perustaminen 
olisi hyödyksi koko toimijakentälle. Helsingin kaupunki kuitenkin kan-
nustaa jatkoselvittämään toimielimelle myös muuta sijaintia kuin Tai-
teen edistämiskeskus. Se voisi sijoittua esimerkiksi Taideyliopiston yh-
teyteen tai toimia itsenäisenä yhdistyspohjaisena toimielimenä.
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Taiteen perusopetukseen ja taiteen ja kulttuurin alojen opetukseen liit-
tyvien eettisten näkökulmien sisällyttäminen toimielimen tarkastelualu-
eelle on tärkeää. Keskustelua eettisistä periaatteista tulee aktiivisesti 
ylläpitää ministeriön eri hallinnonalojen välillä. Eri eettisten toimielinten 
sujuvasta yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta tulee huolehtia.

Helsingin kaupungin kannat lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin

1. Pidättekö perusteltuna selvityshenkilön esittämää näkemystä, että taiteen ja kult-
tuurin alalle tulee perustaa eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin?

Helsingin kaupunki pitää taiteen ja kulttuurin eettisiä kysymyksiä käsit-
televän toimielimen perustamista erittäin tarpeellisena. Taide- ja kult-
tuurialan eettiset kysymykset ovat monialaisia ja alan erityispiirteistä 
huolimatta ne liittyvät keskeisesti myös muiden eettisten toimielinten 
toimintakenttään. On tärkeää, että eettisiä periaatteita kehitetään koko 
taiteen ja kulttuurin alalla yhdessä ja myös yhteistyössä muiden eettis-
ten toimielinten kuten tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuute-
tun kanssa.

2. Miten suhtaudutte ehdotukseen perustaa taiteen ja kulttuurin alojen eettisiä ky-
symyksiä käsittelevä toimielin Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen?

Helsingin kaupunki kannustaa jatkoselvittämään eettiselle toimielimelle 
myös muuta sijaintia kuin Taiteen edistämiskeskus (Taike). Se voisi si-
joittua esimerkiksi Taideyliopiston yhteyteen tai toimia itsenäisenä yh-
distyspohjaisena toimielimenä. Taikella on taide- ja kulttuurialalla mer-
kittävä rahoittajan rooli. Eettisen toimielimen toimeksiannoksi voi tulla 
asioita, jossa Taike on osallinen. Tämän lisäksi Taike toimii samalla 
alalla myös työnantajan roolissa, kun se työllistää taiteilijoita määräai-
kaisiin työsuhteisiin. "Käsivarren mitan" etäisyydestä huolimatta voisi 
syntyä tilanteita, joissa toimielimen riippumattomuus saatettaisiin aset-
taa kyseenalaiseksi.

Taiteen edistämiskeskus on profiloitunut vahvasti taiteen edistäjänä, 
mutta sen roolia koko kulttuurisektorin yleistoimivaltaisena viranomai-
sena on vaikea tällä hetkellä tunnistaa. On vaikea nähdä, että eettisen 
toimielimen sijoittaminen Taikeen yksistään vahvistaisi sen roolia tai-
teen ja kulttuurin yleisviranomaisena.

3. Miten arvioitte selvityshenkilön ehdotusta ko. toimielimen toimivallasta ja tehtä-
vistä (erityisesti toimivallan osalta rajat suhteessa muihin opetus- ja kulttuuriministe-
riön hallinnonaloihin sekä toiminnan osalta jako ja painotus ennaltaehkäisevän toi-
minnan ja jälkikäteisen toiminnan välillä)?

Helsingin kaupunki kannattaa selvityksen esitystä toimielimen ja siinä 
toimivan neuvoston tehtävistä. Esitys painotuksesta ennaltaehkäise-
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vään toimintaan on myös kannatettava. Jälkikäteisen toiminnan osalta 
selvityksessä tuotiin esiin useita haasteita. Esitetty, esimerkiksi kahden 
vuoden siirtymäkausi jälkikäteisen toiminnan käynnistämisessä olisi 
tärkeää toteuttaa.

Taiteen perusopetukseen ja taiteen ja kulttuurin alojen opetukseen liit-
tyvien eettisten näkökulmien sisällyttäminen toimielimen tarkastelualu-
eelle olisi tärkeää. Keskustelua eettisistä periaatteista tulisi aktiivisesti 
ylläpitää ministeriön eri hallinnonalojen välillä. Eri eettisten toimielinten 
sujuvasta yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta tulisi huolehtia.

4. Miten arvioitte selvityksen ehdotuksia toimielimen hallinnosta ja rahoituksesta?

Helsingin kaupungin kannalta selvityksessä esitettyihin tehtäviin perus-
tuen ehdotus toimielimen hallinnosta ja rahoituksesta on kohtuullinen. 
Erityisesti toimielimen käynnistämisvaiheessa on tärkeää varata re-
sursseja ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntämiseen.

5. Muut mahdolliset huomiot selvityshenkilön ehdotukseen liittyen?

Selvityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää 
yhteydenpidon ja neuvottelut Kuntaliiton sekä säätiöiden ja rahastojen 
neuvottelukunnan kanssa selvittääkseen, olisiko kunnissa ja säätiöissä 
kiinnostusta nostaa esiin taiteen ja kulttuurin alojen eettiset kysymykset 
tähänastista voimakkaammin. Neuvotteluissa voitaisiin selvittää edelly-
tyksiä laajempien yhtenäisten eettisten periaatteiden määrittelyyn or-
ganisaatioiden toimialoilla kulttuurin yksityinen ja julkinen rahoitus 
huomioiden.  

Helsingin kaupungin kannalta ehdotus jää esitetyssä muodossa epä-
selväksi. Vaikka laaja-alainen yhteinen keskustelu eettisistä periaatteis-
ta ja toimintatavoista on tärkeää myös taiteen ja kulttuurin rahoittajien 
kanssa, on kuitenkin tarpeen huomioida, että jokainen rahoittaja toimii 
omien periaatteidensa mukaisesti. Kuntaliitto ei edusta toimivaltaisesti 
kuntien päätöksentekoa.

Esittelijän perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt 25.11.2020 mennessä lau-
suntoja ehdotuksesta perustaa taiteen ja kulttuurin toimialalle eettinen 
toimielin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta valmistuneen selvityk-
sen mukaan eettinen toimielin tarvitaan. Sen tehtävät koskisivat sekä 
ennaltaehkäisevää että jälkikäteistä toimintaa siten, että pääpaino on 
ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä. Selvityksessä ehdotetaan, että 
toimielin sijoitettaisiin hallinnollisesti Taiteen edistämiskeskuksen (Tai-
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ke) yhteyteen, kuitenkin niin, että se olisi toiminnassaan itsenäinen ja 
riippumaton suhteessa sekä Taikeen että opetus- ja kulttuuriministe-
riöön.

Helsingin kaupungilta ei ole pyydetty ehdotuksesta lausuntoa, mutta 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on katsonut asian olevan niin merkittä-
vä, että kaupungin on tärkeää antaa lausunto. Lausuntomenettelystä 
on lähetetty tieto sähköpostilla niille tahoille, joita asian ainakin katso-
taan koskevan, ja lausuntoja voivat antaa myös muut. Lausunnot anne-
taan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. 

Hallintosäännön 19 luvun 5 §:n mukaan kaupunginhallitus antaa kau-
pungin lausunnot ulkopuolisille. Esitys kaupungin lausunnoksi on kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 3.11.2020 § 180 kaupunginhallitukselle 
tekemän esityksen mukainen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 20.2.2020 asettanut selvityshenkilön, 
jonka tavoitteena oli selvittää erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja eettisen toi-
mielimen perustamiseen liittyen. Selvityshenkilön tehtävät toimeksian-
nossa olivat:

 Millainen kulttuurialan eettisen toimielimen tulisi olla oikeudelliselta 
muodoltaan?

 Keiden toimijoiden (viranomaiset, yhteisöt, muut toimijat) tulisi pe-
rustaa kulttuurialan eettinen toimielin?

 Mitkä olisivat kulttuurialan eettisen toimielimen tehtävät?
 Mikä olisi kulttuurialan eettisen toimielimen toimivalta?
 Miten kulttuurialan eettisen toimielimen toiminnan rahoitus olisi 

mahdollista ja tarkoituksenmukaista rahoittaa?
 Miten kulttuurialan eettisen toimielimen hallinto olisi tarkoituksen-

mukaista järjestää?
 Miten kulttuurialan eettisen toimielimen toiminnassa voitaisiin var-

mistaa, että yksittäinen henkilö voi tarvittaessa nimettömänä tuoda 
esiin kokemansa epäkohdat?

 Miten mahdollinen yhteistyö muiden alojen eettisiä asioita käsittele-
vien toimielinten tai vastaavien kanssa olisi mahdollista järjestää?

 Muut mahdolliset selvitystyön aikana esille tulevat asiat.

Alla on kuvattu selvityksen keskeinen sisältö. Lausuntopyyntö ja selvi-
tys ovat kokonaisuudessaan esityksen liitteinä.

Selvityksen keskeinen sisältö

Selvitys tuo kattavasti esiin taide- ja kulttuurialalla käydyn laajan kes-
kustelun yhteisten eettisten periaatteiden määrittelyn sekä alan eettisen 
toimielimen perustamisen tarpeellisuudesta. Erityisesti Me too -liikkeen 
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nostamien epäkohtien myötä opetus- ja kulttuuriministeriön toimek-
siannosta on laadittu selvityksiä epäasiallisesta kohtelusta teatteri- ja 
elokuva-alalla sekä taide- ja kulttuurialan tasa-arvosta. Myös näiden 
selvitysten johtopäätöksissä alan yhteisten toimintamallien tarve tulee 
esiin.

Selvityksen mukaan eettinen tarkastelu ulottuu periaatteessa kaikkeen 
kulttuurin alojen toimintaan − kulttuurin rahoitukseen ja muihin kulttuu-
rihallinnon toimintoihin sekä kulttuurin ja taiteen kentän toimijoiden toi-
miin. Taiteen ja kulttuurin kentän toimijoiden osalta eettisen arvioinnin 
kohteena ovat toiminnan suhde eettisiin normeihin ja toimijoiden käyt-
täytyminen toisia kohtaan.

Eettisen toimielimen perustamista valtion viranomaistoiminnan yhtey-
teen perustellaan selvityksessä muun muassa sillä, että aihetta käsitel-
leissä keskusteluissa valtion läsnäoloa on laajasti esitetty. Valtio on 
muidenkin vastaavien toimielinten perustaja. Uuden pienen ja irrallisen 
toimielimen perustamista ei nähdä selvityksen perusteella tarkoituk-
senmukaisena, eikä toimielintä voida muodostaa tai rahoittaa kentän 
yhteisöjen omasta toimesta.

Eettisen toimielimen sijoittamista Taiteen edistämiskeskukseen perus-
tellaan selvityksessä Taiken laissa määritellyillä tehtävillä edistää tai-
detta kansallisesti ja kansainvälisesti sekä edistää kulttuuria kansalli-
sesti ja kansainvälisesti siltä osin kuin se ei kuulu muun viranomaisen 
tehtävään. Eettisen näkökulman esiin nostaminen nähdään selvityk-
sessä kulttuurin edistämistehtävänä. Eettisen toimielimen perustamisel-
la Taiken yhteyteen voitaisiin selvityksen mukaan myös vahvistaa Tai-
ken roolia taiteen ja kulttuurin yleisviranomaisena opetus- ja kulttuuri-
ministeriön hallinnonalalla.

Eettinen toimielin olisi selvityksen mukaan käsivarren mitan päässä 
Taikesta ja sen puolueettomuudesta huolehdittaisiin muun muassa sil-
lä, että toimielimeen perustettavassa kulttuurialojen eettisessä neuvos-
tossa ainakin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, mahdollisesti muita-
kin jäseniä, tulisivat taide- ja kulttuurialojen ulkopuolelta.

Toimielimeen perustettavan neuvoston tehtäviksi esitetään taiteen ja 
kulttuurin alojen eettisiin kysymyksiin liittyvien aloitteiden, lausuntojen 
ja suositusten tekeminen, eettisten periaatteiden ja ohjeiden kokoami-
nen sekä tiedonvälitys, valitusten ja kantelujen käsittely, julkisen kes-
kustelun edistäminen sekä harkinnan perusteella muut ministeriön an-
tamat tehtävät. Toimielimen toimivalta olisi neuvoa-antava. Sen pää-
tökset, ohjeet ja kannanotot eivät olisi sitovia vaan suositusluontoisia.

Eettisen toimielimen tärkein tehtäväalue olisi ennaltaehkäisevä toimin-
ta. Tämä muodostuisi muun muassa taide- ja kulttuurialojen eettisten 
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periaatteiden identifioinnista, kokoamisesta ja dokumentoinnista. Tähän 
ei kuuluisi konkreettisten tapausten, valitusten tai kantelujen käsittely, 
vaan ne olisivat osa jälkikäteistä toimintaa. Konkreettisten tapausten 
käsittely on ennaltaehkäisevään toimintaan verrattuna kompleksinen ja 
arkaluontoinen alue. Suositeltava mahdollisuus olisi avata kantelu- ja 
valitusmenettely vasta esimerkiksi kahden vuoden siirtymäkauden jäl-
keen, jolloin keskeiset eettiset periaatteet olisi laajasti tunnistettu, tun-
nustettu ja omaksuttu.

Selvityksessä käsitellään myös kulttuurialan eettisen toimielimen suh-
detta muihin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloihin. Urheilun ja 
tieteen aloilla on Suomessa omat eettisten kysymysten käsittelymeka-
nisminsa. Opettajankoulutuksessa on kiinnitetty huomiota eettisiin ky-
symyksiin ja opetusalan Ammattijärjestö OAJ on muodostanut omat 
ammattieettiset ohjeensa. Eettistä toimielintä opetuksen aloilla ei ole. 
Taiteen perusopetukseen ja taiteen ja kulttuurin alojen opetukseen liit-
tyvien eettisten näkökulmien yhdistämistä kulttuurialan eettisen toimie-
limen tarkastelualueelle on kuitenkin selvityksen mukaan tarpeen vah-
vasti harkita. Selvitys jättää opetus- ja kulttuuriministeriön arvioitavaksi, 
mihin eettisen toimielimen toimialueen raja vedetään suhteessa minis-
teriön muihin hallinnonaloihin.

Selvityksessä ehdotetaan, että toimielimessä olisi neuvosto, pääsihtee-
ri, kaksi asiantuntijavirkamiestä ja tarpeellinen avustava henkilö. Pää-
sihteeri olisi neuvoksen tasoinen virka ja kaksi asiantuntijavirkaa olisi-
vat ministeriön muiden asiantuntijavirkojen (hallitussihteeri jne.) tasoi-
sia. Erityisesti toimielimen ensimmäisinä toimintavuosina pitäisi olla 
mahdollisuus ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntämiseen projek-
teissa ja selvityksissä. Näin toimielin saisi laajan ulkopuolisen asiantun-
temuksen käyttöönsä, toiminnan vaikuttavuus paranisi ja toimielimen 
osaamisen kehittyisi.

Ehdotuksessa toimielimen vuotuinen rahoitustarve on arvioitu 400 000–
470 000 euron välille niin, että palkkamenoihin varattaisiin noin 250 000 
euroa ja muihin toimintamenoihin (esim. asiantuntijoiden hyödyntämi-
seen) 150 000–200 000 euroa.

Selvityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää 
yhteydenpidon ja neuvottelut Kuntaliiton sekä säätiöiden ja rahastojen 
neuvottelukunnan kanssa selvittääkseen, olisiko kunnissa ja säätiöissä 
kiinnostusta nostaa esiin taiteen ja kulttuurin alojen eettiset kysymykset 
tähänastista voimakkaammin. Neuvotteluissa voitaisiin selvittää haluk-
kuutta ja edellytyksiä laajempien yhtenäisten eettisten periaatteiden 
määrittelyyn näiden organisaatioiden toimialoilla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö
2 Selvitys kulttuurialan eettisen toimielimen perustamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 03.11.2020 § 180

HEL 2020-011675 T 12 02 01

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle opetus- 
ja kulttuuriministeriön 20.2.2020 asettaman selvityshenkilön tekemästä 
ehdotuksesta kulttuurialan eettisen toimielimen perustamiseksi seuraa-
van lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa selvityksen esitystä kult-
tuurialan eettisen toimielimen perustamisesta ja siinä toimivan neuvos-
ton tehtävistä. Esitys painotuksesta ennaltaehkäisevään toimintaan on 
kannatettava. Jälkikäteisen toiminnan osalta selvityksessä tuotiin esiin 
useita haasteita ja esitetty, esimerkiksi kahden vuoden, siirtymäkausi 
jälkikäteisen toiminnan käynnistämisessä olisi tärkeää toteuttaa.

Taiteen ja kulttuurin toimijakenttä on verrattain pieni ja varsinkin pää-
kaupungissa myös kansainvälinen, eettisen toimielimen perustaminen 
olisi hyödyksi koko toimijakentälle. Kannustamme jatkoselvittämään 
eettiselle toimielimelle myös muuta sijaintia kuin Taike, esimerkiksi Tai-
deyliopiston yhteyteen tai toimielin itsenäisenä yhdistyspohjaisena toi-
mijana

Taiteen perusopetukseen ja taiteen ja kulttuurin alojen opetukseen liit-
tyvien eettisten näkökulmien sisällyttäminen kulttuurialan eettisen toi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2020 231 (285)
Kaupunginhallitus

Asia/30
16.11.2020

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

mielimen tarkastelualueelle olisi tärkeää. Keskustelua eettisistä periaat-
teista tulisi aktiivisesti ylläpitää ministeriön eri hallinnonalojen välillä ja 
eri eettisten toimielinten sujuvasta yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta tulisi 
huolehtia.

Helsingin kaupungin kannat lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin

1. Pidättekö perusteltuna selvityshenkilön esittämää näkemystä, että taiteen ja kult-
tuurin alalle tulee perustaa eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin?

Helsingin kaupunki pitää selvityksessä ehdotetun, taiteen ja kulttuurin 
eettisiä kysymyksiä käsittelevän toimielimen perustamista erittäin tar-
peellisena. Taide- ja kulttuurialan eettiset kysymykset ovat monialaisia 
ja alan erityispiirteistä huolimatta, kysymykset liittyvät keskeisesti myös 
muiden eettisten toimielinten toimintakenttään. On tärkeää, että eettisiä 
periaatteita kehitetään koko taiteen ja kulttuurin alalla yhdessä ja yh-
teistyössä muiden eettisten toimielinten kuten tasa-arvovaltuutetun, yh-
denvertaisuusvaltuutetun ym. kanssa.

2. Miten suhtaudutte ehdotukseen perustaa taiteen ja kulttuurin alojen eettisiä ky-
symyksiä käsittelevä toimielin Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen?

Kannustamme jatkoselvittämään eettiselle toimielimelle myös muuta si-
jaintia kuin Taike, esimerkiksi Taideyliopiston yhteyteen tai toimielin it-
senäisenä yhdistyspohjaisena toimijana. Taikella on taide- ja kulttuuria-
lalla merkittävä rahoittajan rooli ja eettisen toimielimen toimeksiannoksi 
voi tulla asioita, jossa Taike on osallinen. Tämän lisäksi Taike toimii 
samalla alalla myös työnantajan roolissa työllistäessään taiteilijoita 
määräaikaisiin työsuhteisiin. “Käsivarren mitan” etäisyydestä huolimat-
ta, voisi syntyä tilanteita, joissa toimielimen riippumattomuus saatettai-
siin asettaa kyseenalaiseksi.

Taiteen edistämiskeskus on profiloitunut vahvasti taiteen edistäjänä, 
mutta sen roolia koko kulttuurisektorin yleistoimivaltaisena viranomai-
sena on vaikea tällä hetkellä tunnistaa. On vaikea nähdä, että eettisen 
toimielimen sijoittaminen Takeen yksistään vahvistaisi sen roolia tai-
teen ja kulttuurin yleisviranomaisena.

Kannustamme jatkoselvittämään eettiselle toimielimelle myös muuta si-
jaintia kuin Taike, esimerkiksi Taideyliopiston yhteyteen tai toimielin it-
senäisenä yhdistyspohjaisena toimijana.

3. Miten arvioitte selvityshenkilön ehdotusta ko. toimielimen toimivallasta ja tehtä-
vistä (erityisesti toimivallan osalta rajat suhteessa muihin opetus- ja kulttuuriministe-
riön hallinnonaloihin sekä toiminnan osalta jako ja painotus ennaltaehkäisevän toi-
minnan ja jälkikäteisen toiminnan välillä)?
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Helsingin kaupunki kannattaa selvityksen esitystä toimielimen ja siinä 
toimivan neuvoston tehtävistä. Esitys painotuksesta ennaltaehkäise-
vään toimintaan on kannatettava. Jälkikäteisen toiminnan osalta selvi-
tyksessä tuotiin esiin useita haasteita ja esitetty, esimerkiksi kahden 
vuoden, siirtymäkausi jälkikäteisen toiminnan käynnistämisessä olisi 
tärkeää toteuttaa.

Taiteen perusopetukseen ja taiteen ja kulttuurin alojen opetukseen liit-
tyvien eettisten näkökulmien sisällyttäminen kulttuurialan eettisen toi-
mielimen tarkastelualueelle olisi tärkeää. Keskustelua eettisistä periaat-
teista tulisi aktiivisesti ylläpitää ministeriön eri hallinnonalojen välillä ja 
eri eettisten toimielinten sujuvasta yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta tulisi 
huolehtia.

4. Miten arvioitte selvityksen ehdotuksia toimielimen hallinnosta ja rahoituksesta?

Helsingin kaupungin kannalta selvityksessä esitettyihin tehtäviin perus-
tuen ehdotus toimielimen hallinnosta ja rahoituksesta on kohtuullinen. 
Kuten selvityksessä on esitetty, on erityisesti toimielimen käynnistämis-
vaiheessa tärkeää varata resursseja ulkopuolisten asiantuntijoiden 
hyödyntämiseen työssä.

5. Muut mahdolliset huomiot selvityshenkilön ehdotukseen liittyen?

Selvityksessä ehdotetaan myös, että opetus- ja kulttuuriministeriö 
käynnistää yhteydenpidon ja neuvottelut Kuntaliiton sekä säätiöiden ja 
rahastojen neuvottelukunnan kanssa selvittääkseen, olisiko kunnissa ja 
säätiöissä kiinnostusta nostaa esiin taiteen ja kulttuurin alojen eettiset 
kysymykset tähänastista voimakkaammin. Neuvotteluissa voitaisiin sel-
vittää halukkuutta ja edellytyksiä laajempien yhtenäisten eettisten peri-
aatteiden ja sääntöjen määrittelyyn ja käyttöönottoon organisaatioiden 
toimialoilla kulttuurin yksityinen ja julkinen rahoitus huomioiden.  

Helsingin kaupungin kannalta ehdotus jää esitetyssä muodossa epä-
selväksi. Vaikka laaja-alainen yhteinen keskustelu eettisistä periaatteis-
ta ja toimintatavoista on tärkeää myös taiteen ja kulttuurin rahoittajien 
kanssa, on kuitenkin tarpeen huomioida, että jokainen rahoittaja toimii 
omien periaatteidensa mukaisesti eikä Kuntaliitto edusta toimivaltaises-
ti kuntien päätöksentekoa.

Lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

03.11.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:
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Poistetaan lausunnon kolmannesta kappaleesta kohta:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kuitenkaan kannata toimielimen si-
joittamista Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen, vaan pitää luonte-
vampana, että toimielin sijoitettaisiin Taideyliopiston yhteyteen.

Korvataan em. kohta:
Kannustamme jatkoselvittämään eettiselle toimielimelle myös muuta si-
jaintia kuin Taike, esimerkiksi Taideyliopiston yhteyteen tai toimielin it-
senäisenä yhdistyspohjaisena toimijana.

Poistetaan kuudennesta kappaleesta ensimmäinen lause:
Helsingin kaupunki ei kannata eettisen toimielimen perustamista Tai-
teen edistämiskeskuksen (Taike) yhteyteen.

Korvataan em. kohta:
Kannustamme jatkoselvittämään eettiselle toimielimelle myös muuta si-
jaintia kuin Taike, esimerkiksi Taideyliopiston yhteyteen tai toimielin it-
senäisenä yhdistyspohjaisena toimijana. 

Korvataan kahdeksas kappale kokonaan:
Kannustamme jatkoselvittämään eettiselle toimielimelle myös muuta si-
jaintia kuin Taike, esimerkiksi Taideyliopiston yhteyteen tai toimielin it-
senäisenä yhdistyspohjaisena toimijana.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdo-
tuksen yksimielisesti

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
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Käsiteltävä tässä kokouksessa

§ 805
Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle lasten kanssa työskentele-
vien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

HEL 2020-011498 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus antoi työ- ja elinkeinoministeriölle seuraavan lausun-
non:

Helsingin kaupunki pitää hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettua 
muutosta hyvänä ja kannatettavana.

Muutoksen tavoitteena on edistää alaikäisten suojelua mahdollistamal-
la lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen myös alle 
kolme kuukautta kestävissä palvelussuhteissa. Muutos antaa työnanta-
jille lisää harkintavaltaa ja mahdollistaa työnhakijoiden rikostaustan sel-
vittämisen myös lyhytkestoisissa sijaisjärjestelyissä.

On ensiarvoisen tärkeää, että lasten henkilökohtaista koskemattomuut-
ta suojellaan. Voimassa olevassa laissa säädetty kolmen kuukauden 
aikaraja on herättänyt kysymyksiä suojelun riittävyydestä, kun rikos-
taustaa ei voida selvittää lyhytkestoisissa palvelussuhteissa.

Helsingin kaupunki uskoo, että lain soveltamisalan muutos estää osal-
taan sopimattomien henkilöiden hakeutumista työskentelemään lasten 
kanssa. Ehdotettu muutos vähentää lasten riskiä joutua seksuaalisen 
hyväksikäytön tai väkivallan kohteiksi tai houkutelluksi esim. huumau-
saineiden käyttöön, kun työnantajalla on mahdollisuus arvioida työnha-
kijan sopivuutta myös lyhyissä palvelussuhteissa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö
2 Begäran om utlåtande från arbets- och näringsministeriet
3 Luonnos hallituksen esitykseksi
4 Utkast till regeringens proposition
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Työ- ja elinkeinoministeriö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kaupungin lausuntoa lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamises-
ta. Muutos antaisi työnantajalle oikeuden harkintansa mukaan selvittää 
työnhakijoiden rikostaustaa myös enintään kolme kuukautta kestävissä 
palvelussuhteissa. Tällä hetkellä lakia ei sovelleta tehtävissä, joissa 
työskentely lasten kanssa kestää yhden vuoden aikana enintään kolme 
kuukautta. Kyseessä ei olisi uusi velvollisuus vaan työnantajan harkin-
taan perustuva mahdollisuus.

Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi ovat kokonaisuudes-
saan esityksen liitteinä.

Laki koskee sellaista työ- tai virkasuhteessa tehtävää työtä, johon kuu-
luu alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta henkilökohtaista 
vuorovaikutusta ilman huoltajan läsnäoloa. Kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialalla lain soveltamisalaan kuuluvat mm. liikunnanohjaajat ja ui-
mavalvojat, kirjastojen lasten ja nuorten tiimien henkilöstö, museoiden 
pedagogit ja taidekasvattajat sekä nuorisopalvelukokonaisuuden koko 
henkilöstö. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla muutos koskee sekä 
varhaiskasvatusta että opetusta, joissa tarvitaan paljon määräaikaisia 
sijaisia vakinaisen henkilöstön poissaolojen vuoksi. Sosiaali- ja terveys-
toimialalla lakia sovelletaan esimerkiksi lastensuojelun perhehoidossa 
ja laitoshuollossa.

Hallintosäännön 19 luvun 5 §:n mukaan kaupunginhallitus antaa kau-
pungin lausunnot ulkopuolisille. Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutus-
lautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot. Sosiaali- 
ja terveystoimiala on ilmoittanut, ettei sillä ole esitykseen huomautetta-
vaa.

Lausunnon antamisen määräaika on 16.11.2020, joten asia on käsitel-
tävä tässä kokouksessa. Lausunto annetaan vastaamalla lausuntopal-
velu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö
2 Begäran om utlåtande från arbets- och näringsministeriet
3 Luonnos hallituksen esitykseksi
4 Utkast till regeringens proposition

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Työ- ja elinkeinoministeriö

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 10.11.2020 § 266

HEL 2020-011498 T 03 00 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle hallituksen 
esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien 
rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta seu-
raavan lausunnon:

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetuilla muutoksilla pyritään edis-
tämään työnantajien mahdollisuuksia selvittää työnhakijoiden rikostaus-
taa myös lyhytaikaisissa enintään kolme kuukautta kestävissä työ- ja 
virkasuhteissa. Lain soveltamisalaan lisättäisiin työnantajalle oikeus 
harkintansa mukaan selvittää työnhakijoiden rikostaustaa myös enin-
tään kolme kuukautta kestävissä palvelussuhteissa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää hallituksen esityksessä ehdotet-
tuja muutoksia hyvinä ja kannatettavina. Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan palveluissa määräaikaisuuksia on mm. varhaiskasvatuksessa 
sekä opetuspuolella. Kummassakin tarvitaan paljon sijaisia vakinaisen 
henkilöstön poissaolojen vuoksi. Sijaisia otetaan pääsääntöisesti sijai-
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sia välittäviltä henkilöstöpalveluyhtiöiltä, mutta esim. kouluihin palka-
taan myös itse lyhytaikaisia sijaisia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että alaikäisten henki-
lökohtaista koskemattomuutta suojellaan ja uskoo, että ehdotettu me-
nettely omalta osaltaan vähentää lasten riskiä joutua seksuaalisen hy-
väksikäytön tai väkivallan kohteiksi tai houkutelluksi esim. huumausai-
neiden käyttöön, kun työnantajalla on mahdollisuus arvioida henkilön 
sopivuutta työskennellä lasten kanssa. Soveltamisalan muutos estäisi 
omalta osaltaan sopimattomien henkilöiden hakeutumisen työskente-
lemään alaikäisten kanssa niin varhaiskasvatus- kuin opetuspuolella-
kin.

Ilman ehdotettua lainmuutosta työnantajalla ei ole apulaisoikeusasia-
miehen ratkaisujenkaan perusteella mahdollisuutta pyytää rikosrekiste-
riotetta nähtäväksi alle kolme kuukautta kestävissä työ- ja virkasuhteis-
sa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 03.11.2020 § 179

HEL 2020-011498 T 03 00 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa työ- ja elinkeinoministeriön 
8.10.2020 päivätyn luonnoksen mukaisia muutoksia lakiin lasten kans-
sa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä. 

Lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Manna Torvinen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 36137

manna.torvinen(a)hel.fi
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi
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§ 806
Lausunto UMO-säätiön sääntömuutoksesta

HEL 2020-011454 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus antoi suostumuksensa UMO-säätiön sääntöjen 
muuttamiselle liitteenä olevan sääntöluonnoksen mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 UMO-säätiön sääntöluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
UMO-säätiö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

UMO-säätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia tu-
kea kulttuurin tunnettuutta kotimaisen ja ulkomaisen yleisön keskuu-
dessa sekä kehittää ja edistää orkesteritoimintaa. Säätiö ylläpitää UMO 
Helsinki Jazz Orchestraa, järjestää konsertteja ja kulttuuritapahtumia, 
tekee musiikkitallenteita, harjoittaa musiikkikasvatusta sekä ylläpitää ja 
kartuttaa nuotistoa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 17.6.2019 § 69 hyväksynyt 
kaupunkikonsernin hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat periaat-
teet. Niiden osana hyväksyttiin mallisäännöt kaupunkikonserniin kuulu-
ville säätiöille ja malliyhtiöjärjestykset yhtiöille. UMO-säätiö on yhdessä 
kaupunginkanslian oikeuspalvelujen kanssa valmistellut säätiön sään-
töjen muuttamisen vastaamaan kaupungin mallisääntöjä. 
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Uudet säännöt eivät sisällöllisesti poikkea merkittävästi säätiön nykyi-
sistä säännöistä. Toimitus- tai toiminnanjohtajaa koskevaan 5 §:ään on 
lisätty maininta toiminnanjohtajasta ja poistettu kohdat, joita ei ole mal-
lisäännöissä. Säätiön edustamista koskeva 11 § on muutettu vastaa-
maan paremmin mallisääntöjä ja siihen on lisätty maininta siitä, että 
säätiön hallitus voi antaa toiminnanjohtajalle oikeuden edustaa säätiötä 
yksin. Samalla sääntöihin on tehty pieniä teknisiä tarkistuksia, pykälien 
keskinäistä järjestystä on muutettu ja numerointi korjattu.

UMO-säätiö on pyytänyt asiasta kaupungin lausuntoa, koska säätiön 
sääntöjen muuttaminen edellyttää kaupungin suostumusta. Sääntöjen 
päivittäminen vastaamaan mallisääntöjä on kaupungin toiveiden mu-
kaista, joten suostumus on perusteltua antaa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 UMO-säätiön sääntöluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
UMO-säätiö

Tiedoksi

Kaupunginkanslian konserniohjaus
Kaupunginkanslian oikeuspalvelut
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§ 807
Teknisten palvelujen palvelustrategia ja Staran kehittäminen

HEL 2020-009608 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisten palvelujen palvelustrategisiksi lin-
jauksiksi ja tavoitetilaksi vuonna 2024: 

 Infrarakentamisen suuria hankkeita hankitaan kilpailutuksen kautta 
nykyistä enemmän ja pienempiä hankkeita keskitetään Staralle. Ta-
voitetilassa Staran tuotannon osuus kaupungin infrarakentamisen 
kokonaisuudesta on n. 20 %.

 Yleisten alueiden ylläpidon tavoitetilassa Staran tuotannon osuus 
kaupungin yleisten alueiden ylläpidon kokonaispinta-alasta on 50 
%. Ylläpidon kilpailuttamisen laajentamiseen varaudutaan Staran 
toimintaa kehittämällä.

 Korjausrakentamisen pienet hankkeet keskitetään Staralle. Tavoite-
tilassa Staran osuus rakennustekniikan kokonaisuudesta on n. 20 
%.

Linjausten toteuttamiseksi ja tavoitetilan saavuttamiseksi kaupunginhal-
litus kehotti 

 Kaupunkiympäristön toimialaa käynnistämään tilaamisen tavoiteti-
laan johtavan kehittämissuunnitelman valmistelun

 Staraa käynnistämään kehittämis- ja tuottavuusohjelman valmiste-
lun

 Kaupunginkansliaa, kaupunkiympäristön toimialaa, kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialaa sekä Staraa valmistelemaan merellisten palvelu-
jen kehittämisehdotukset erillistä päätöksentekoa varten

 Kaupunginkansliaa, kaupunkiympäristön toimialaa, kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialaa sekä Staraa toteuttamaan pelastusposteihin ja 
kalustohankintoihin liittyvät toiminnan muutokset

 Kaupunginkansliaa ohjaamaan ja koordinoimaan em. kokonaisuuk-
sia

Lisäksi kaupunginhallitus kehotti ottamaan kokonaisuuden huomioon 
osana toiminnan ja talouden suunnittelua ja talousarvioprosessia niin, 
että tavoitetilaan johtavia toimenpiteitä sisällytetään vuoden 2021 tu-
losbudjetteihin.

Kaupunginhallitus korostaa, että niissä Staran toiminnoissa, joissa toi-
minta supistuu, toimeenpanon lähtökohtana on hyödyntää luonnollista 
poistumaa ja mahdollisuuksien mukaan myös uudelleenkouluttamista.
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Käsittely

Asian käsittelyn aikana paikalla oli tekninen johtaja Kari Pudas. Asian-
tuntija poistui tämän jälkeen kokouksesta.

Palautusehdotus:
Tomi Sevander: Palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että ensisi-
jaisena vaihtoehtona tarkastellaan Staran oman toiminnan säilyttämistä 
vähintään nykytasolla.
Valmistelussa tulee selvittää avoimesti yhteistyössä Rakentamispalve-
luliikelaitoksen (Stara) kanssa:

 vuosien 2018-2020 luvuilla miten Stara on pystynyt tehostamaan 
toimintaansa, parantamaan kilpailukykyä kun Starasta tuli rakenta-
mispalveluliikelaitos vuonna 2018.

 missä määrin Staran varautumisvelvoitteet, kiinteät kiinteistökulut ( 
tukikohdat) nostavat yksikkökustannuksia suhteessa yksityiseen 
sektoriin. Lisäksi yksikkökustannusten vertailussa tulee selvittää 
palvelun laatuun ja takuisiin liittyvät seikat.

 millä realistisella aikataululla mahdolliset teknisten palvelujen palve-
lustrategiset linjaukset voidaan toteuttaa siten, että Staran taloudel-
liset toimintaedellytykset säilyvät nykyisellä tasolla eikä työntekijöi-
den asemaa heikennetä.

 Staran toiminnan tasoa määriteltäessä on syytä pohtia myös vaih-
toehtoa, jossa Stara tuottaisi Helsingille nykyistä enemmän palvelu-
ja.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Tomi Sevanderin palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 10
Fatim Diarra, Mikko Kiesiläinen, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, 
Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Jan 
Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Se-
vander, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 10 - 5.

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Lisätään päätöksen loppuun uusi kpl: 
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Kaupunginhallitus korostaa, että niissä Staran toiminnoissa, joissa toi-
minta supistuu, toimeenpanon lähtökohtana on hyödyntää luonnollista 
poistumaa ja mahdollisuuksien mukaan myös uudelleenkouluttamista.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Sanna Vesikansan vastaeh-
dotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakentamispalveluliikelaitos Staran tilaaja- ja tuottajatoiminnot sekä 
rooli kaupungin sisäisenä palveluntuottajana

2 Teknisten palvelujen palvelustrategiset linjaukset -työryhmän loppura-
portti

3 Staran kehittäminen -loppuraportti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy teknisten palvelujen palvelustrategisiksi lin-
jauksiksi ja tavoitetilaksi vuonna 2024: 

 Infrarakentamisen suuria hankkeita hankitaan kilpailutuksen kautta 
nykyistä enemmän ja pienempiä hankkeita keskitetään Staralle. Ta-
voitetilassa Staran tuotannon osuus kaupungin infrarakentamisen 
kokonaisuudesta on n. 20 %.

 Yleisten alueiden ylläpidon tavoitetilassa Staran tuotannon osuus 
kaupungin yleisten alueiden ylläpidon kokonaispinta-alasta on 50 
%. Ylläpidon kilpailuttamisen laajentamiseen varaudutaan Staran 
toimintaa kehittämällä.

 Korjausrakentamisen pienet hankkeet keskitetään Staralle. Tavoite-
tilassa Staran osuus rakennustekniikan kokonaisuudesta on n. 20 
%.

Linjausten toteuttamiseksi ja tavoitetilan saavuttamiseksi kaupunginhal-
litus kehottaa 
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 Kaupunkiympäristön toimialaa käynnistämään tilaamisen tavoiteti-
laan johtavan kehittämissuunnitelman valmistelun

 Staraa käynnistämään kehittämis- ja tuottavuusohjelman valmiste-
lun

 Kaupunginkansliaa, kaupunkiympäristön toimialaa, kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialaa sekä Staraa valmistelemaan merellisten palvelu-
jen kehittämisehdotukset erillistä päätöksentekoa varten

 Kaupunginkansliaa, kaupunkiympäristön toimialaa, kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialaa sekä Staraa toteuttamaan pelastusposteihin ja 
kalustohankintoihin liittyvät toiminnan muutokset

 Kaupunginkansliaa ohjaamaan ja koordinoimaan em. kokonaisuuk-
sia

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa ottamaan kokonaisuuden huomioon 
osana toiminnan ja talouden suunnittelua ja talousarvioprosessia niin, 
että tavoitetilaan johtavia toimenpiteitä sisällytetään vuoden 2021 tu-
losbudjetteihin.

Esittelijän perustelut

Kehotus selvitystyön tekemisestä Staran tilaaja ja tuottaja -roolin erot-
tamiseksi toisistaan sisältyi Helsingin kaupungin talousarvioon 2018.

Kansliapäällikkö asetti 25.4.2018 (§ 108) työryhmän selvittämään ra-
kentamispalveluliikelaitos Staran tilaaja ja tuottaja -roolien erottamista 
toisistaan sekä tarkastelemaan Staran roolia ja tehtäviä kaupungin si-
säisenä palveluntuottajana. Selvityksessä tuotettiin nykytilan kuvaus, 
suurten kaupunkien vastaavien ratkaisujen vertailu ja ratkaisuvaihtoeh-
tojen määrittely. 

Teknisten palvelujen nykytilan kuvaukseen sisältyi kaupunkiympäristön 
toimialan teknisten palvelujen hankintojen kokonaisuus, kaupunkiympä-
ristön toimialan ja Staran organisaatiot sekä näiden välisen tilaaja-
tuottajamallin toimintamalli ja volyymit. Selvityksessä tekniset palvelut 
tunnistettiin n. 750 miljoonan euron vuosittaiseksi kokonaisuudeksi, jo-
ka muodostui n. 200 miljoonan käyttötalouden menoista ja n. 550 mil-
joonan euron investointimenoista. 

Tilaaja ja tuottaja -rooleissa ei tunnistettu merkittäviä, välitöntä ratkai-
sua vaativia päällekkäisyyksiä. Työn johtopäätöksenä todettiin, että ti-
laaja ja tuottaja -roolien selkiyttäminen edellyttää teknisten palvelustra-
tegisten linjausten laatimista. Palvelustrategisten linjausten pohjalta 
voidaan valmistella tarvittavat muutokset tilaaja-tuottaja-toimintoihin. 
Jatkotoimenpiteinä todettiin myös kaupungin teknisen toimen tuotan-
toon liittyvien päällekkäisyyksien poistaminen sekä tarve asettaa Sta-
ran toiminnalle kustannusten läpinäkyvyyteen ja tuottavuuteen liittyvät 
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selkeät tavoitteet. Selvityksessä havaitut toimintojen päällekkäisyydet 
olivat teknisen palvelun kokonaisuuteen nähden kuitenkin pienehköjä.

Kaupungin johtoryhmä käsitteli selvitystä 10.12.2018 ja kansliapäällikkö 
asetti 20.2.2019 (§ 35) työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdo-
tus kaupungin teknisten palvelujen palvelustrategisista linjauksista, 
joissa selkeästi määritellään kaupungin teknisten palvelujen oma- ja 
ostotuotanto. Lisäksi tehtävänä oli tehdä ehdotukset tarvittavista muu-
toksista teknisen toimen tilaaja-tuottaja -toimintoihin, selvittää teknisen 
toimen palvelutuotannon päällekkäisyydet ja ehdottaa Staralle asetet-
tavat tavoitteet kustannusten läpinäkyvyyteen ja tuottavuuteen liittyen.

Työryhmän työtä käsiteltiin kaupungin johtoryhmässä 3.2.2020 ja 
3.3.2020. Johtoryhmä päätti, että aiheesta teetetään ulkopuolinen ar-
vio. Kevään 2020 aikana tilattiin kaupunginkanslian ja kaupunkiympä-
ristön toimialan yhteistyönä konsulttiselvitys Staran kehittämisestä. 
Konsulttiselvityksen tulokset tukivat työryhmän ehdottamia palvelustra-
tegisia linjauksia ja tarkensivat teknisten palvelujen tuottavuuspotenti-
aalia. Tulokset käsiteltiin kaupungin johtoryhmässä elokuussa 2020 ja 
esiteltiin kaupunginhallituksen aamukoulussa 3.9.2020.

Teknisten palvelujen kokonaisuus

Tekniset palvelut ovat laaja palvelu- ja tavaraostojen kokonaisuus. Pal-
velut järjestävä kaupunkiympäristön toimiala hankkii kokonaisuudessa 
palveluja ja tavaroita markkinoilta sekä kaupungin sisäisesti Staralta. 
Kaupungin ensimmäisen sisäisen työryhmän työssä käytiin kokonai-
suus läpi ja määriteltiin teknisten palvelujen ylätaso. Kokonaisuuden 
kaupunkiyhteistä tarkastelua ja läpinäkyvyyttä hankaloittaa, että kau-
punkiympäristön toimialan näkökulmasta hankinnat jakautuvat käyttöta-
louden hankintoihin ja investointeihin liittyviin hankintoihin. Staran 
oman sisäisen seurannan näkökulmasta kirjanpidollinen jaottelu käyttö-
talouteen ja investointeihin ei ole merkityksellinen.

Asiaa selvittänyt työryhmä tarkasteli kaupunkiympäristön toimialan ta-
vara- ja palveluhankintoja 12 kuukauden ajanjaksolla, josta muodostet-
tiin teknisten palvelujen kokonaiskuva.

Kokonaisuutena vuosittaisista n. 750 miljoonan euron teknisten palve-
lujen käyttötalouden ja investointien hankinnasta Staran osuus oli n. 28 
%.

Käyttötalouden ylläpidon noin 200 miljoonan euron vuosittaisista han-
kinnoista kohdistui noin n. 74 miljoonaa euroa (37 %) Staralle. Tämän 
kokonaisuuden sisällä on kaksi osaa. Yleisten alueiden ylläpidon n. 78 
miljoonan euron menoista kohdistuu n. 61 miljoona euroa (78 %) Sta-
ralle. Katujen ja puistojen ylläpitoa tehdään siis pääosin kaupungin 
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omana tuotantona Starassa. Rakennusten ylläpidon n. 83 miljoonan 
euron menoista kohdistui n. 11 miljoonaa euroa (13 %) Staralle. Ra-
kennusten ylläpitoon liittyvää korjaustoiminta ostetaan siis pääosin 
markkinoilta.

Investointitalouden vuosittaisista noin 550 miljoonan euron hankinnois-
ta 136 miljoonaa euroa (24 %) kohdistuu Staraan. Pääosa investointi-
hankkeista ostetaan siis markkinoilta. Tämän kokonaisuuden sisällä 
suurimmat kokonaisuudet ovat rakennukset (uudisrakentaminen ja pe-
rusparantaminen) n. 200 miljoonaa euroa (Staran osuus 25 %), katujen 
ja puistojen rakentaminen n. 180 miljoonaa euroa (Staran osuus 29 
%,), liikennehankkeet ja muille tehtävät hankkeet n. 120 miljoonaa eu-
roa (Staran osuus 8 %) ja esirakentaminen n. 55 miljoonaa euroa (Sta-
ran osuus 41 %).

Staran liikevaihto on viime vuosina vaihdellut vuoden 2017 212 miljoo-
nan euron, ja vuoden 2019 250 miljoonan euron välillä. Ennuste vuo-
delle 2020 on n. 248 miljoonaa euroa. Pääosa Staran liikevaihdosta tu-
lee kaupunkiympäristön toimialan tilauksista (88 % vuonna 2017).

Kaupunkiympäristön toimialan ja Staran tilaaja-tuottajamalli

Kaupunkiympäristön toimialan ja Staran toiminta on teknisissä palve-
luissa järjestetty keskinäisin sopimuksin.

Toimialan ja Staran välillä on laaja yhteistyösopimus, joka koskee katu-
jen, puistojen ja viheralueiden rakentamista ja ylläpitoa, luonnonhoitoa 
ja kaupunginpuutarhan palveluja, asiantuntijapalveluja, talonrakenta-
mista, ajoneuvojen siirtoa sekä kalustopalveluja.

Lisäksi toimialan ja Staran välillä on erilliset sopimukset yleisten aluei-
den ylläpitopalveluista koskien katu- ja puistoalueiden palveluja sekä 
luonnonhoitoa ja kaupunginpuutarhaa (yhteensä n. 52 miljoonaa eu-
roa/vuosi).

Kaupunkiympäristön toimialan ja Staran välisiin sopimuksiin perustuva 
toimintaa ovat mm. 

 Talonrakentaminen ja konepajapalvelut
 Katujen, puistojen ja kunnallistekniikan rakentaminen
 Asiantuntijapalvelut (sisältää kartoitukset, pohjatutkimukset, pilaan-

tuneet maat sekä katu- ja maalaboratoriopalvelut)
 Yleisten alueiden erilliset alueurakkasopimukset
 Ajoneuvojen siirto-, vaalitelineiden ja julisteiden järjestämis- sekä ti-

lapäiset liikennejärjestelyt kaupungin tapahtumissa -palvelut
 Kalustopalvelut
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Kaupunkiympäristön toimiala ja Stara ja ovat kehittäneet yhteistyötään 
ja palvelusopimuksia kaupunkiympäristön toimialan ja Staran strategis-
ten tavoitteiden pohjalta.

Sopimusrakenne tulee uudelleenarvioitavaksi käynnistettävän kehittä-
mishankkeen aikana. Ottaen huomioon, että kaupunkiympäristön toi-
miala ja Stara ovat saman kaupunkioikeushenkilön osia, sopimus-
sanaa käytetään tässä yksinkertaisuuden vuoksi kuvaamaan kaupun-
gin sisäisten toimintojen välistä yhteisymmärrystä kuvaavaa asiakirjaa. 
Kyse ei ole varsinaisesta sitovasta oikeustoimesta.

Tilaaja- ja tuottajatehtävien organisointi

Tilaaja-tuottaja-mallin arvioimiseksi selvitettiin kaupunkiympäristön toi-
mialan tilaajatoiminnon luonne. Selvityksen mukaan kaupunkiympäris-
tön toimialalta osallistui kilpailutuksiin päätyönään 17 työntekijää ja 
oman työn ohella 239 työntekijää. Ostamista ja tilaamista teki päätyö-
nään 42 työntekijää ja oman työn ohella 264 työntekijää. Edellisestä 
työntekijämäärästä osallistuu Starasta ostamiseen ja tilaamiseen 13 
työntekijää päätyönään ja 79 oman työn ohella.

Kilpailuttamisessa suurin henkilöstöresurssi päätyönä tekevistä on hal-
linto- ja tukipalvelut -palvelukokonaisuudessa kahdeksan työntekijää 
sekä rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudessa kahdeksan 
työntekijää. Oman työn ohella kilpailutuksiin osallistuu 159 työntekijää 
rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudesta. Ostamista ja ti-
laamista päätyönään tekevät ovat käytännössä rakennukset ja yleiset 
alueet -palvelukokonaisuuden työntekijöitä.

Kaupunkiympäristön toimialan tekemistä hankinnoista antaa kokonais-
kuvan tilausten määrän tarkastelu. Vuoden ajanjaksolla kaupunkiympä-
ristön toimialan palvelukokonaisuuksissa tehtiin noin 43 600 tilausta. 
Kaikista tilauksista noin 79 % tehtiin rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuudesta (RYA) ja euromääräisesti se kattoi 67 prosent-
tia tilauksista. Maankäytön ja kaupunkirakenteen (MAKA) -
palvelukokonaisuudesta tilauksia tehtiin huomattavasti vähemmän eli 
noin 9 prosenttia tilauksista, mutta euromääräisesti tilaukset kattoivat 
lähes 32 prosenttia. Kaupunkiympäristön toimialan tilauksista 88 pro-
senttia tehtiin edellisistä palvelukokonaisuuksista.

Stara on lähtökohtaisesti tuottaja eikä tilaaja. Sen saamat tulot tulevat 
muilta toimialoilta, joilla on käytössään käyttötalouden ja investointita-
louden määrärahoja. Kaupunkiympäristön toimiala tekee Staralta han-
kinnat ilman kilpailutusta. Stara antaa investoinneista hankekohtaisen 
ja ylläpidossa palvelusopimuksen mukaisen tarjouksen. Koska Stara on 
osa kaupunkiorganisaatiota, se ei saa osallistua markkinoilla tarjouskil-
pailuihin. Kaupungin näkökulmasta Stara toimii pääosin tuottajana, jolta 
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kaupunkiympäristön toimiala tilaa. Stara toimii kuitenkin osaltaan myös 
tilaajana tilaamalla töitä alihankintana. Tätä tehdään erityisesti Staran 
ylläpitopalveluissa ja kaupunkitekniikassa. Esimerkiksi rakennusteknii-
kan ja kaupunkitekniikan rakentamisen palveluissa toiminnan luontees-
ta johtuen teetetään isot ja erikoisosaamista vaativat työt pääsääntöi-
sesti kilpailutetuilla aliurakoitsijoilla. Aliurakoitsijoita käytetään myös 
ruuhkahuipuissa. Staran teettämän alihankinnan määrä suhteessa 
omaan työhön ei merkittävästi poikkea markkinoilla toimivien pääura-
koitsijoiden vastaavasta.

Starassa työskentelee päätoimisesti hankintojen kilpailutuksessa noin 5 
henkilöä ja oman työn ohella hankintoja kilpailuttaa noin 33 henkilöä. 
Työntekijöitä, joille on delegoitu osto- ja tilaamisvaltuuksia, on yhteensä 
noin 270. Omaan toimintaansa liittyvien palvelu- ja materiaalihankinto-
jen lisäksi Stara toimii logistiikkayksikkönsä kautta kaupungin keskitet-
tynä hankintaorganisaationa erikseen sovituille hankintakokonaisuuksil-
le.

Tilanne muissa suurissa kunnissa

Osana selvitystyötä on kartoitettu muiden suurten kuntien teknisen toi-
men ratkaisuja koskien tilaaja-tuottaja -malleja. Selvityskohteena olivat 
Turku, Tampere, Oulu, Lahti, Jyväskylä, Espoo, Vantaa ja Mikkeli.

Teknisen toimen järjestämisen vaihtoehtoja on monia eikä minkään 
mallin etuja voi pitää yksiselitteisesti parempina verrattuna muihin.

Teknisen toimen tuotannon muutoksissa on toteutettu useita vaihtoeh-
toja eikä selkeätä trendiä ole tunnistettu. Vaihtoehtoja ovat mm. 

 virastomallin vahvistaminen (Espoo, Vantaa) 
 siirtyminen yksityiseen palvelutuotantoon (Lahti, Mikkeli) 
 olemassa olevan kaupungin liikelaitoksen tai yhtiön roolin vahvista-

minen ja samalla muiden teknisen toimialan järjestelyjen teko (Oulu, 
Tampere)

Toimivimman järjestämismuodon valitsemiseen vaikuttavat muiden 
muassa kunnan sijainti, suuruus, tarjoajatilanne sekä alueen erityispiir-
teet. Muutoksia eri järjestämistapojen välillä on aiheuttanut tehokkuu-
den tavoittelun lisäksi vuoden 2013 kuntalain muutos, jolla lopetettiin 
liikelaitosten harjoittama toiminta kilpailluilla markkinoilla.

Kaupungin kahdessa sisäisessä työryhmässä on vallinnut näkemys, et-
tä liikelaitosmallilla toimiva kaupungin rakentamispalvelu on kaupungin 
kokonaisedun kannalta järkevä toimintamalli. Sisäisen tuottajan tulee 
kuitenkin toiminnassaan huolehtia tehokkuudesta ja tuottavuudesta ja 
sen toimintaa on vertailtava markkinoiden hintatasoon.
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Havaitut kehittämiskohdat

Kaupungin kahdessa työryhmässä ja ulkopuolisen konsultin arviossa 
tunnistetut kehittämisalueet ovat: 

 Staran toimintaa kannattaa nykyistä paremmin kohdentaa vaikeasti 
kilpailutettaviin, kiireellisiin ja tilaajalle ennakoimattomia riskejä si-
sältäviin kohteisiin, sekä erityisosaamista vaativiin kohteisiin, joissa 
kaupungin oman tuotannon edut ovat vahvimmillaan

 yleisten alueiden ylläpidossa Staran kustannusero vertailukelpoisilla 
alueilla on merkittävä, joten kaupungin kannattaa hyödyntää 
enemmän markkinoita

 kaupungin palvelutilojen pienemmissä perusparannus- ja korjaus-
hankkeissa Stara on kilpailukykyinen. Lisäksi tilaajan valvontare-
surssien tarve on Staran kohteissa pienempi

 uudisrakentamishankkeissa voidaan käyttää enemmän markkinoita
 esirakentamisen hankkeissa voidaan käyttää enemmän markkinoita
 logistiikassa kehittämisen prioriteettina on hankinta ja operatiivisen 

tekemisen lisäarvoa tulee tarkastella toiminnoittain
 hallinto- ja tukipalveluita sekä toimipisteverkostoa tulee kehittää 

operatiivisen toiminnan kustannustehokkuutta tukeviksi
 Staran tuottavuuteen ja kustannusten läpinäkyvyyteen tulee asettaa 

tarkemmat tavoitteet ja konkreettinen tuottavuusohjelma
 kaupunkiympäristön toimialan tulee kehittää omaa toimintamalliaan 

hankinnoissa ja tilaamisessa
 kaupungin toimijoiden työnjakoa tulee kehittää erityisesti merellisis-

sä palveluissa

Helsingin teknisen toimen laajuuden ja monimuotoisuuden kannalta on 
tärkeää, että osa teknisistä palveluista järjestetään myös tulevaisuu-
dessa kaupungin omana tuotantona. Stara on tarpeellinen kaupungin 
kokonaisedun kannalta.

Staran vahvuus ovat hankkeet, joissa on paljon riskejä tai jotka pitää 
toteuttaa kiireellisesti. Riskikohteissa Stara on kilpailukykyinen, koska 
Stara laskuttaa vain toteutuneiden riskien perusteella. Tilaajan toimin-
nalle on etu, että Staran palveluja ei tarvitse kilpailuttaa. Stara pystyy 
ottamaan tämän takia esimerkiksi kesken jääneen hankkeen nopeasti 
haltuun tai tekemään nopeasti jonkin pienemmän, mutta kiireesti toteu-
tettavan hankkeen tai tehtävän. Staralla on tehtäviä kaupungin varau-
tumis- ja valmiusasioissa (mm. poikkeustilanteet ja öljyntorjunta). Näi-
hin liittyvistä velvoitteista ei ole kuitenkaan sovittu niin, että niiden ai-
heuttamat kustannukset tulisivat näkyviksi. Varautumisen kustannukset 
ja kustannustehokkuuden parantaminen tullaan käsittelemään osana 
palvelustrategisten linjausten toimeenpanoa ja Staran kehittämistä.
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Palvelustrateginen tavoitetila

Teknisten palvelujen kokonaisuudessa on tunnistettu kolme palvelust-
rategista osa-aluetta ja niiden tavoitetila: infrarakentaminen, katujen ja 
puistojen ylläpito sekä korjausrakentaminen.

Infrarakentamisessa kaupunkiympäristön toimiala kilpailuttaa suuria 
hankkeita enemmän ja pienempiä hankkeita keskitetään Staralle. Ta-
voitetilassa Staran tuotannon osuus kaupungin infrarakentamisen ko-
konaisuuden arvosta on n. 20 %.

Katujen ja puistojen ylläpidossa kilpailuttamisen osuutta lisätään. Ta-
voitetilassa Staran tuotannon osuus kaupungin yleisten alueiden ylläpi-
don kokonaispinta-alasta on 50 %

Korjausrakentamisessa pieni korjausrakentaminen hankitaan pääsään-
töisesti Staralta. Tavoitetilassa Staran osuus rakennustekniikan koko-
naisuudesta on n. 20%.

Nyt tehtävä päätös on jatkovalmistelua linjaava päätös. Mahdolliset 
päätökset uusista kilpailutuksista tehdään aikanaan niissä toimielimis-
sä, joille päätösvalta kaupungin hallintosäännön mukaisesti kuuluu.  

Kaupungin oman tuotannon ja markkinoilta hankittavan tuotannon 
osuuksien tarkkaa määrittelyä vaikeuttaa tarkasteltavan kokonaisuuden 
suuri euromääräinen koko ja vuosivaihtelu. Tarkasteltavassa usean 
sadan miljoonan euron vuosittaisessa kokonaisuudessa yhden prosent-
tiyksikön muutos voi merkitä useiden miljoonien vaihtelua. Päätettävän 
tavoitetilan prosenttiosuudet kuvaavat strategista tahtotilaa, jota kohti 
kaupunki etenee muutaman vuoden kehityspolulla. Suunnitelmaa to-
teutetaan etenemällä selkeästi ja pitkäjänteisesti kohti tavoitetilaa. Ta-
voitetilan laskentamallia ja tavoitteita tarkastellaan säännöllisesti kau-
punginkanslian, kaupunkiympäristön toimialan ja Staran yhteistyössä. 
Tarkastelussa otetaan huomioon, että kehittämis- ja tuottavuusohjel-
man toteuttaminen vaikuttaa Staran palveluiden vertailuun markkinatar-
jonnan kanssa. 

Toteutuksen eteneminen esitetään vuosittain vuodesta 2022 alkaen 
kaupungin talousarviossa. Vuoden 2021 tulosbudjeteissa otetaan huo-
mioon suunnitelman toteuttaminen.

Muutoksen toteuttaminen

Muutos toteutetaan kaupunkiyhteisenä muutoksena kahdella päälinjal-
la: tilaamisen muutos ja Staran kehittäminen. Kaupunkiympäristön toi-
miala valmistelee tavoitetilaan johtavan tilaamisen muutossuunnitel-
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man. Suunnitelma tulee laatia siten, että se vaikuttaa jo vuoden 2021 
toimintaan.

Stara käynnistää tuottavuus- ja kehittämisohjelman valmistelun, jolla 
tehostetaan Staran toimintaa ja mahdollistetaan palvelustrategisten lin-
jausten toteuttaminen.

Muutoksesta saatavien hyötyjen toteutuminen edellyttää myös kaupun-
kiympäristön toimialan toimintamallien uudistamista.

Lisäksi toteutetaan pienempiä työnjaon muutoksia sekä jatketaan me-
rellisten palvelujen työnjaon kehittämistä.

Muutoksen toteuttamista ohjaamaan on tarkoitus asettaa kaupunkita-
soinen ohjausryhmä.

Yhteistoimintaa henkilöstön kanssa on toteutettu ja sitä jatketaan kau-
pungin yhteistoimintamenettelyjen mukaisesti. Muutoksen valmistelua 
on heti sen käynnistyttyä käsitelty kaupunkitasoisessa yhteistoiminnas-
sa sekä Staran ja toimialojen yhteistoimintaelimissä. Muutoksen val-
mistelua varten on laadittu kaupunkitasoinen yhteistoiminta- ja viestin-
täsuunnitelma, joka on käsitelty kaupungin henkilöstötoimikunnassa 
19.10.2020. Henkilöstötoimikunta totesi yhteistoiminnan toteutuneen 
valmistelun tässä vaiheessa.

Teknisiin palveluihin liittyvät työnjaon muutokset kaupungin sisällä

Teknisten palvelujen palvelustrategiset linjaukset –työryhmän työssä 
käsiteltiin teknisten palvelujen toiminnoissa olevien työnjakojen pääl-
lekkäisyyksiä.

Palvelujen kaupunkitasoisen yhdenmukaisen laadun varmistamiseksi 
esitetään pelastuspostien ylläpidon siirtoa kaupunkiympäristön ylläpito-
vastuulle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta. Kulttuurin ja vapaa-ajan 
liikuntapalvelujen kalustohankinnat keskitetään kokonaan Staran hoi-
dettaviksi. Pelastuspostien vuosittainen kustannusarvio on pienehkö. 
Hankittavan kaluston arvo on suurempi. Molempien muutosten henki-
löstövaikutukset ovat pieniä.

Merellisten palvelujen kehittäminen on laajempi kokonaisuus, jota on 
kehitetty myös osana valtuustokauden merellisen strategian hanketta 
kaupunginkanslian, kaupunkiympäristön toimialan, kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan sekä Staran yhteistyönä. Merellisten palvelujen kehittä-
misehdotukset on suunniteltu tuotavan erikseen päätettäväksi.

Lausunnot
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Kaupunkiympäristölautakunta totesi lausunnossaan 27.10.2020 muun 
muassa, että kokonaisuutena teknisten palvelujen palvelustrategiset 
linjaukset ja sen arvioinnin yhteydessä ehdotetut toimenpiteet tilaaja-
toimintojen kehittämiseksi ja Staran kehittämisohjelman käynnistämi-
seksi ja suuntaviivoiksi antavat hyvät lähtökohdat teknisten palveluiden 
järjestämiseksi nykyistä tehokkaammalla tavalla. Se luo myös innosta-
van vision Starasta nykyistä kokoaan pienempänä, mutta ketterämpänä 
ja tehokkaampana ylläpitoon ja rakentamiseen keskittyvänä nopean 
toiminnan yksikkönä, jolla on keskeinen rooli kaupungin kannalta eri-
tyisten palveluiden tuottajana.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta totesi lausunnossaan 
29.10.2020 muun muassa, että Staran kehittämisohjelma kustannuste-
hokkuuden parantamiseksi on tarpeellinen, mutta se tulee toteuttaa si-
ten, että Staran asema sisäisenä palveluntuottajan säilyy vahvana ja 
tehtävät muutokset ajoitetaan riittävän pitkälle aikavälille. Kehittämisoh-
jelmassa tulee kiinnittää myös huomiota Staran kustannusten läpinäky-
vyyteen sekä lukujen laadulliseen vertailtavuuteen. Johtokunta pitää 
esitettyjä palvelustrategisia linjauksia oikeansuuntaisina ja kehittämi-
sohjelman tavoitteena tulee olla tuottavuuden nosto siten, että Stara 
tuottaisi Helsingille palveluja nykyistä edullisemmalla hinnalla.

Vaikutusarviointi

Muutoksella on arvioitu saatavan kaupunkitasolla noin 15 miljoonan eu-
ron säästö vuoteen 2024 mennessä. Arviot ovat alustavia ja niitä tar-
kennetaan työn edetessä.

Muutoksen henkilöstövaikutuksista suurin kohdistuu Staraan, jonka 
henkilöstömäärä tulee vähenemään muutoksen myötä. Muutokset to-
teutetaan kaupungin henkilöstöpoliittisten linjausten mukaisesti. Helsin-
ki ei irtisano vakinaista henkilöstöä tuotannollisista tai taloudellisista 
syistä. Kaupunki harjoittaa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa ja panostaa 
hyvään johtajuuteen. Muutos edellyttää kaupunkiympäristön toimialalla 
ja Starassa henkilöstön valmiutta ja joustavuutta kehittyvässä tehtävä-
kokonaisuudessa. Osaamisen ja monitaitoisuuden edistäminen on vält-
tämätöntä niin työnantajan kuin työntekijöidenkin näkökulmasta. Muu-
tos edellyttää henkilöstön eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden hyödyn-
tämistä vuodesta 2021 alkaen.

Muutoksella ei ole suoria ympäristövaikutuksia, koska muutos kohdis-
tuu teknisten palvelujen järjestämistapaan ja linjaukset eivät sisällä 
muutoksia teknisten palvelujen sisältöihin.

Toimivalta
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Kaupunginhallitus seuraa, että kaupungin toimielimet, keskushallinto ja 
toimialat toimivat kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja ta-
loudellisten tavoitteiden mukaisesti sekä asettaa kaupungin toimielimil-
le, keskushallinnolle ja toimialoille tavoitteita ja seuraa niiden toteutu-
mista (hallintosääntö 8 luku 1 § 1 mom).

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 todetaan, että toimintaym-
päristön muuttuessa ja palvelutuotannon vaihtoehtojen lisääntyessä 
kaupungin oman organisaation ja kaupunkikonsernin rakennetta tar-
kastellaan avoimesti sen varmistamiseksi, että kaupungin toimintojen ja 
palvelujen kokonaisuus on järjestetty tarkoituksenmukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
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1 Rakentamispalveluliikelaitos Staran tilaaja- ja tuottajatoiminnot sekä 
rooli kaupungin sisäisenä palveluntuottajana

2 Teknisten palvelujen palvelustrategiset linjaukset -työryhmän loppura-
portti

3 Staran kehittäminen -loppuraportti

Muutoksenhaku
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 759

HEL 2020-009608 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely
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09.11.2020 Pöydälle

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat tekninen johtaja Kari Pudas ja 
strategiapäällikkö Marko Karvinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisen-
sa jälkeen kokouksesta. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

03.09.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 29.10.2020 § 90

HEL 2020-009608 T 00 01 01

Lausunto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta antoi kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta toteaa, että Stara on nyt ja 
tulevaisuudessakin keskeinen, vahva ja osaava toimija Helsingissä. 
Staran jo tehdyt kehittämistoimenpiteet ovat parantaneet sen kilpailu-
kykyä ja markkinahintaisuutta sekä kaupungin asettamien ilmastota-
voitteiden saavuttamista. Sisäisenä palveluntuottajana Stara pystyy 
joustavasti ja nopeasti vastaamaan kaupungin ja sen toimialojen tar-
peeseen. Korona-pandemian aiheuttama tilanne on hyvä esimerkki 
Staran onnistuneesta nopeasta toiminnasta niin sosiaali- ja terveystoi-
mialan kuin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tarpeiden täyttämi-
seksi. Stara on myös osoittanut kyvykkyytensä reagoida nopeasti kau-
pungin kiinteistöjen, kuten koulujen ja päiväkotien, lyhyellä varoitusajal-
la esiin nousseisiin peruskorjauksiin. Stara on sitoutunut kehittämään 
palvelujaan sekä suunnitelmallista yhteistyötä sen päätilaajan, kaupun-
kiympäristön toimialan kanssa. 

Teknisten palvelujen palvelustrategiset linjaukset – työryhmän loppura-
portin 30.11.2019 mukaan Yleisten alueiden ylläpidosta, infrarakenta-
misesta sekä rakennuksista todetaan seuraavaa:

Yleisten alueiden ylläpito
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- Stara tuottaa kaupunkiluonnon hoidon pääasiassa omalla työvoimal-
laan ja hankkii erikoiskalustoa edellyttävät palvelut markkinoilta.

- Katujen ja puistojen alueurakkamallia laajennetaan. Nykyisen palve-
lusopimuksen kattama alue jaetaan vuoden 2020 aikana kaupunkiym-
päristön toimialan ja Staran yhdessä sopimalla tavalla pienempiin 
alueisiin, joille tulee oma kustannusseuranta ja palvelusopimus pilko-
taan tämän mukaisiksi alueurakoiksi vuoden 2021 menojen toteumatie-
tojen pohjalta. Vuodesta 2022 eteenpäin kaupunkiympäristön toimiala 
voi kilpailuttaa uusia alueurakoita yksityisten toimijoiden hoidettavaksi 
alue kerrallaan erillisen, vuosille 2022-2033 vaiheistetun suunnitelman 
mukaisesti, ellei Stara kykene tarjoamaan kyseisen alueen hoitamista 
kaupungin näkökulmasta kokonaistaloudellisesti edulliseen hintaan. 
Suunnitelma vaiheistuksineen viedään kaupunginvaltuuston päätettä-
väksi erikseen.

Infrarakentaminen

- Staran työ kohdennetaan pieniin, kilpailutuksen kannalta hankaliin, 
riskialttiisiin, kiireellisiin ja paikallistuntemusta vaativiin kohteisiin.

- Alueiden esirakentamisessa Staralle osoitetaan kaupungin kannalta 
kiireelliset kohteet.

- Katujen ja liikenneväylien rakentamisessa Staran työ kohdennetaan 
peruskorjauksiin, putkistosaneerauksiin ja liikennejärjestelyhankkeisiin.

- Staran puistorakentaminen pidetään nykyisellä tasollaan.

Rakennukset

- Staran oman työn painopiste siirretään aiempaa vahvemmin korjaus-
rakentamiseen.

- Uudisrakentaminen kilpailutetaan lukuun ottamatta Staran osaamisen 
turvaamiseksi jätettäviä kohteita.

- Korjausrakentamisessa Staralle ohjataan pienet, kiireelliset sekä ter-
veyden ja turvallisuuden takia kunnostettavat kohteet ja isännöitsijöiden 
tilaamat laskutustyöt.

Laadituista kaupungin omien työryhmien selvityksistä käy ilmi, että Sta-
ran hintataso on yksityistä hintatasoa korkeampi. Rakennustekniikassa 
ja infrarakentamisessa hintaero yksityisiin verrattuna on kaventunut 
merkittävästi viime vuosien aikana ja joissakin tapauksissa Stara on jo 
samalla tasolla kilpailijoidensa kanssa, joissakin tapauksissa Stara on 
kilpailijoita edullisempi. Ylläpidon osalta hintataso on selvitysten mu-
kaan korkeampi, mutta lukujen vertailtavuus on edelleen suuri haaste. 
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Staran vastuulla on ylläpidossa Helsingin kaupungin haasteellisimmat 
alueet, kuten kantakaupunki. Tulevaisuudessa kun sopimuksia uusi-
taan, Staran tulee edelleen parantaa kilpailukykyään ja avata kustan-
nusrakennettaan ja toimintaansa läpinäkyvämmäksi.

Konsulttiyhtiö Valor Oy:n selvityksen mukaan merkittäviä säästöjä olisi 
saatavissa hyvinkin nopeasti, mutta tällöin on riskinä, että osa Staran 
henkilöstöstä jäisi ilman täyttä työtä sekä osa muistakin resursseista 
jäisi vajaalle käyttöasteelle. Kehittämisohjelmassa tulee, johtokunnan 
mielestä, ottaa huomioon riittävä aika uudistusten toteuttamiseen sekä 
samalla varmistaa, että Stara ei menetä volyyminsa ja pitkällisen ko-
kemuksensa mukanaan tuomaa kilpailuetua kaupungin palveluiden 
tuottamisessa. Helsingin kaupunki on sitoutunut henkilöstöpoliittisissa 
linjauksissaan siihen, että henkilöstöä ei lomauteta eikä irtisanota tuo-
tannollisista tai taloudellisista syistä. Starassa on jo käynnistetty osaa-
misen kehittämisen kautta moniosaamiseen tähtäävä ohjelma, jolloin 
mahdollisesti töiden vähentyessä tai loppuessa, henkilöstö saadaan 
koulutettua uusiin tehtäviin siirtymäajan puitteissa. 

Konsulttiyhtiön Valor Oy:n selvityksessä ei johtokunnan mielestä kaikil-
ta osin ole esitetty Staran lisäarvotekijöitä ja niiden vaikutuksia kustan-
nuksiin. Keskeisin lisäarvotekijä on Staran vuosien aikana kertynyt 
vahva alue- ja paikallistuntemus ja osaaminen kaupunkitilan seuran-
nassa, hallinnassa ja toimenpiteissä kaikilla sektoreilla. Stara pystyy 
toimimaan nopeasti ja tehokkaasti myös yllättävissä tarpeissa kuten 
kansainvälisten tapahtumien sekä massatapahtumien organisoinnissa 
ja poikkeuksellisten sääilmiöiden aiheuttamien tuhojen torjunnassa se-
kä äkillisten putkirikkojen korjauksissa. Johtokunnan näkemyksen mu-
kaan käynnistettävässä kehittämisohjelmassa tulee huomioida aiem-
paa paremmin myös Staran muut lisäarvotekijät kuten poikkeusolojen 
valmiuden ylläpito, luonnon ääriolosuhteisiin varautuminen, öljyntorjun-
tavalmius sekä Helsingille tärkeiden varsinkin maanalaisten tilojen yllä-
pitoon liittyvät seikat, jotka nostavat Staran kustannustasoa.

Johtokunta esittää, että käynnistetään Staran ja kaupungin muiden 
toimijoiden päällekkäisten toimintojen selvitys koskien merellisiä palve-
luja, saaristojätehuoltoa sekä ranta-alueiden kunnossapitoa. Merelliset 
toiminnot tulee säilyttää Staran ydintoimintoina myös tulevaisuudessa. 

Johtokunta esittää myös, että koko kaupungin tasolla logistiikkapalvelu-
jen ja hankintatoimen keskittämistä kannattaisi harkita integroitavaksi 
Staran logistiikkakeskuksen yhteyteen.

Johtokunnan mielestä on syytä pohtia, onko kansliavetoinen ohjaus-
malli nykymuodossaan optimaalinen ja tukeeko se Staran toiminnan 
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kehittämistä parhaalla tavalla. Jatkossa on ilmeinen tarve myös sel-
keyttää Staran ja Kympin suhdetta päätöksenteossa.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta toteaa, että Staran kehittä-
misohjelma kustannustehokkuuden parantamiseksi on tarpeellinen, 
mutta se tulee toteuttaa siten, että Staran asema sisäisenä palvelun-
tuottajan säilyy vahvana ja tehtävät muutokset ajoitetaan riittävän pit-
källe aikavälille. Kehittämisohjelmassa tulee kiinnittää myös huomiota 
Staran kustannusten läpinäkyvyyteen sekä lukujen laadulliseen vertail-
tavuuteen. Johtokunta pitää esitettyjä palvelustrategisia linjauksia oi-
keansuuntaisina ja kehittämisohjelman tavoitteena tulee olla tuottavuu-
den nosto siten, että Stara tuottaisi Helsingille palveluja nykyistä edulli-
semmalla hinnalla. Staran toiminnan tasoa määriteltäessä on syytä 
pohtia myös vaihtoehtoa, jossa Stara tuottaisi Helsingille nykyistä 
enemmän palveluja. 

Käsittely

29.10.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Tapio Klemetti: Ehdotan, että lausunnon viimeinen kappale muutetaan: 
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta toteaa, että Staran kehittä-
misohjelma kustannustehokkuuden parantamiseksi on tarpeellinen, 
mutta se tulee toteuttaa siten, että Staran asema sisäisenä palvelun-
tuottajan säilyy vahvana ja tehtävät muutokset ajoitetaan riittävän pit-
källe aikavälille. Kehittämisohjelmassa tulee kiinnittää myös huomiota 
Staran kustannusten läpinäkyvyyteen sekä lukujen laadulliseen vertail-
tavuuteen. Johtokunta pitää esitettyjä palvelustrategisia linjauksia oi-
keansuuntaisina ja kehittämisohjelman tavoitteena tulee olla tuottavuu-
den nosto siten, että Stara tuottaisi Helsingille palveluja nykyistä edulli-
semmalla hinnalla. Staran toiminnan tasoa määriteltäessä on syytä 
pohtia myös vaihtoehtoa, jossa Stara tuottaisi Helsingille nykyistä 
enemmän palveluja.

Esittelijä muutti esitystä Tapio Klemetin vastaehdotuksen mukaisesti. 
Johtokunta hyväksyi yksimielisesti muutetun esityksen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Timo Martiskainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 39269

timo.martiskainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 27.10.2020 § 626
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HEL 2020-009608 T 00 01 01

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
kanslialle:

Työryhmän ehdotus teknisten palvelujen palvelustrategisiksi linjauksiksi 
ja sen ohessa tehty tarkastelu kaupungin oman tuotannon kehittämis-
tarpeista antavat riittävällä tarkkuudella hyvän kuvan niistä toimista, joi-
ta kaupunkiympäristön teknisten palveluiden tuottavuuden parantami-
seksi tarvitaan. Asia on erityisen tärkeä ja ajankohtainen nyt, kun kau-
pungin käyttö- ja investointitalous ovat kiristyneet, mutta suhtaudumme 
samalla silti edelleen kunnianhimoisesti kaupungin toimivuuteen, veto-
voimaan ja kasvuun. 

Palvelustrategia tunnistaa ne syyt ja palvelut, joiden vuoksi oman tuot-
tajaorganisaation olemassaolo on kaupungille tärkeää: palvelut, joissa 
menestyksekäs markkinoiden hyödyntäminen on liian vaikeaa tai hi-
dasta, tai joita tuottamaan ei ole toimivia markkinoita. Tällaisia ovat eri-
laiset ennakoimattomat työt, sekä sellaiset työt, joiden lähtötiedoissa on 
työtä aloitettaessa merkittäviä työn laajuuteen ja kustannuksiin liittyviä 
riskejä. Samoin se tunnistaa tarpeen kohdistaa Staran toimintaa ja ke-
hittämistä tuottamaan juuri näitä palveluita kustannustehokkaasti ja 
kaupungin kokonaisedun huomioivalla tavalla.

Johdonmukaisen kehittämistyön varmistamiseksi on tärkeää, että esite-
tyn pohjalta laaditaan johdonmukainen suunnitelma, jossa esitetyt toi-
menpiteet toteutetaan määrätietoisesti ja jatkuvasti tulevien vuosien ai-
kana. Tehdyissä selvityksissä on hyvin tunnistettu jatkuvaan tehokkuu-
den mittaamiseen ja kustannusten läpinäkyvyyteen liittyvät haasteet, 
joiden vuoksi toiminnan kustannustehokkuutta ei voida luotettavasti ar-
vioida vain yksittäisiä urakoita, tai toimintoja analysoimalla. Tässä työs-
sä tehtyjen tarkastelujen tarkkuus on kuitenkin kokonaisuutena riittävä 
osoittamaan kehittämisen tarve ja tavoitetaso. Työssä onnistuminen 
edellyttää tavoitteisiin johtavien välitavoitteiden asettamisesta ja niiden 
toteutumisen säännöllistä seurantaa.

Tarkastelluista kaupunkiympäristön ylläpidon tehostamisvaihtoehdoista 
kaupunkiympäristölautakunta pitää toteuttamiskelpoisimpana vaihtoeh-
toa kaksi, jossa markkinaa avataan kilpailulle hallitusti, oman tuotannon 
tehokkuutta samalla parantaen ja kulurakennetta tätä vastaavasti so-
peuttaen. Kaupunkiympäristön laadun varmistamiseksi ja henkilöstön 
palvelussuhteiden turvaamiseksi on tärkeää, että kehittämistoimet 
käynnistetään heti. Näin tuottavuushyötyjä voidaan saavuttaa jo vuo-
den 2021 aikana ja tuottavuuden parantamisen edellyttämä henkilöstön 
vähentäminen voidaan tehdä luontaista poistumaa hyödyntäen. Tehty-
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jen töiden laadun seuraamiseksi tehdään laatuvertailua Staran ja yksi-
tyisten toimijoiden välillä. Laatuvertailujen tuloksia seurataan kilpailu-
tuksia tehdessä.

Teknisten palvelujen palvelustrategiassa ja niiden pohjalta laaditussa 
Staran toiminnan kehittämisraportissa ei oteta selkeästi kantaa merel-
listen palveluiden järjestämisen tulevaisuuteen. Tältä osin työtä on syy-
tä jatkaa ja arvioida asiaa paitsi synergiahyötyjen, myös asiakasnäkö-
kulmasta niin, että saariston ja rantojen käyttäjät ja siellä toimivat yri-
tykset löytävät tarvittaessa asioista vastaavat vastuutahot.

Kokonaisuutena teknisten palvelujen palvelustrategiset linjaukset ja 
sen arvioinnin yhteydessä ehdotetut toimenpiteet tilaajatoimintojen ke-
hittämiseksi ja Staran kehittämisohjelman käynnistämiseksi ja suunta-
viivoiksi antavat hyvät lähtökohdat teknisten palveluiden järjestämiseksi 
nykyistä tehokkaammalla tavalla. Se luo myös innostavan vision Sta-
rasta nykyistä kokoaan pienempänä, mutta ketterämpänä ja tehok-
kaampana ylläpitoon ja rakentamiseen keskittyvänä nopean toiminnan 
yksikkönä, jolla on keskeinen rooli kaupungin kannalta erityisten palve-
luiden tuottajana.

Lautakunta toteaa, että Staran varautumisvelvoite ja kyky hoitaa se te-
hokkaasti on kaupungin edun mukaista. Lautakunta toteaa samalla, et-
tä varautumisen kustannukset eivät selitä Staran ja muiden toimijoiden 
välisiä kustannuseroja siten kuin ne on esitetty Staran kehittäminen -
raportissa ja että varautumisen kustannustehokkuutta on myös mahdol-
lista parantaa.

Käsittely

27.10.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Muutetaan kohta 5) seuraavaan muotoon:

Kaupunkiympäristölautakunnan näkökulmasta kaupungin kokonaise-
dun mukaista on vahva liikelaitos Stara, joka jatkaa toimintansa ja kus-
tannustehokkuuden kehittämistä selkeiden tavoitteiden mukaisesti.
Ulkoistusten sijaan Staran pitäisi antaa jatkaa oman toiminnan kehittä-
mistä pitkäjänteisellä tavalla. Vasta vuodesta 2018 lähtien liikelaitokse-
na toiminut Stara on lyhyessä ajassa onnistunut kasvattamaan niin ra-
kentamisen volyymia, liikevaihtoa kuin myös kannattavuuttaan.
Kaupungilla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia valmius- ja varau-
tumistehtävistä erilaisissa kriisitilanteissa. Näiden tehtävien kokonais-
vastuu on siirretty yhteisellä sopimuksella Staralle. On selvää, että tä-
mä velvoite nostaa myös Staralle kustannuksia. Lumisiin talviin tai öljy-
onnettomuuksiin varautuminen on kuitenkin kaupungin kokonaisedun 
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näkökulmasta perusteltua.
Stara on myös vuonna 2020 korona-ajasta huolimatta onnistunut kas-
vattamaan liikevaihtoa. Tämän hetkisten ennusteiden mukaan liikevaih-
to on kasvamassa jopa yli 10 miljoonaa euroa.
Nykyisten tehtävien siirto merkittävien lisäulkoistusten kautta uhkaa 
Staran toimintakykyä varautumisvelvoitteen ylläpidossa ja Staran ny-
kyisen kannattavuuden kehittämistyön jatkuvuutta. On selvää, että laa-
jan varautumisresurssin ylläpito muodostuu haastavammaksi pienem-
män liikelaitoksen puitteissa.

Kannattaja: Mia Haglund

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lausunnon kohta 5 loppuun lisätään: Tehtyjen töiden 
laadun seuraamiseksi tehdään laatuvertailua Staran ja yksityisten toi-
mijoiden välillä. Laatuvertailujen tuloksia seurataan kilpailutuksia teh-
dessä.

Kannattaja: Noora Laak

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta toteaa, että Staran varautumisvelvoite ja 
kyky hoitaa se tehokkaasti on kaupungin edun mukaista. Lautakunta 
toteaa samalla, että varautumisen kustannukset eivät selitä Staran ja 
muiden toimijoiden välisiä kustannuseroja siten kuin ne on esitetty Sta-
ran kehittäminen -raportissa ja että varautumisen kustannustehokkuut-
ta on myös mahdollista parantaa.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kohta 5) seuraavaan muotoon: Kaupunkiympä-
ristölautakunnan näkökulmasta kaupungin kokonaisedun mukaista on 
vahva liikelaitos Stara, joka jatkaa toimintansa ja kustannustehokkuu-
den kehittämistä selkeiden tavoitteiden mukaisesti.
Ulkoistusten sijaan Staran pitäisi antaa jatkaa oman toiminnan kehittä-
mistä pitkäjänteisellä tavalla. Vasta vuodesta 2018 lähtien liikelaitokse-
na toiminut Stara on lyhyessä ajassa onnistunut kasvattamaan niin ra-
kentamisen volyymia, liikevaihtoa kuin myös kannattavuuttaan.
Kaupungilla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia valmius- ja varau-
tumistehtävistä erilaisissa kriisitilanteissa. Näiden tehtävien kokonais-
vastuu on siirretty yhteisellä sopimuksella Staralle. On selvää, että tä-
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mä velvoite nostaa myös Staralle kustannuksia. Lumisiin talviin tai öljy-
onnettomuuksiin varautuminen on kuitenkin kaupungin kokonaisedun 
näkökulmasta perusteltua.
Stara on myös vuonna 2020 korona-ajasta huolimatta onnistunut kas-
vattamaan liikevaihtoa. Tämän hetkisten ennusteiden mukaan liikevaih-
to on kasvamassa jopa yli 10 miljoonaa euroa.
Nykyisten tehtävien siirto merkittävien lisäulkoistusten kautta uhkaa 
Staran toimintakykyä varautumisvelvoitteen ylläpidossa ja Staran ny-
kyisen kannattavuuden kehittämistyön jatkuvuutta. On selvää, että laa-
jan varautumisresurssin ylläpito muodostuu haastavammaksi pienem-
män liikelaitoksen puitteissa.

Jaa-äänet: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Antti Möller, Tuo-
mas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko 
Särelä

Ei-äänet: 4
Mia Haglund, Antti Koskela, Noora Laak, Jape Lovén

Esittelijän ehdotus jäi tältä osin voimaan äänin 9-4.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausunnon kohta 5 loppuun lisätään: Tehtyjen töiden laa-
dun seuraamiseksi tehdään laatuvertailua Staran ja yksityisten toimijoi-
den välillä. Laatuvertailujen tuloksia seurataan kilpailutuksia tehdessä.

Jaa-äänet: 2
Atte Kaleva, Risto Rautava

Ei-äänet: 9
Mia Haglund, Nuutti Hyttinen, Antti Koskela, Noora Laak, Jape Lovén, 
Antti Möller, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä

Tyhjä: 2
Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mia Haglundin vastaehdotuk-
sen äänin 9-2 (2 tyhjää).

20.10.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
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Kari Pudas, tekninen johtaja, puhelin: 09 310 15291
kari.pudas(a)hel.fi
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§ 808
Valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponsi lähipäiväkotiperiaatteen 
valmistelun mahdollisuuksien selvittämisestä

HEL 2019-012431 T 00 00 03

Päätös

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.11.2019 valtuutettu Pilvi Torstin ehdot-
taman toivomusponnen: "Hyväksyessään vuoden 2020 talousarvion 
valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet valmistella 
lähipäiväkotiperiaate aikataulullisesti niin, että asia saadaan päätöksen-
tekoon siten, että se voidaan huomioida vuoden 2021 budjettivalmiste-
lussa."

Helsingin kaupunkistrategiassa korostetaan varhaiskasvatusta ja peru-
sopetusta lähipalveluina. Vuosina 2018 – 2020 käyttöön otetut uudet 
päiväkotitilat noin 3 000 lapselle parantavat entisestään mahdollisuutta 
tarjota lähipäiväkotipaikka perheille ja yhä useampi lapsi on omalla 
asuinalueellaan varhaiskasvatuksessa. 
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ei ole selvitetty erillisen lähipäi-
väkotiperiaatteen valmistelua, mutta uusitut suomenkielisen varhais-
kasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen palveluverkkosuunnittelun 
periaatteet, uudet varhaiskasvatuspaikan myöntämisen periaatteet se-
kä uusittava asioinnin tietojärjestelmä tukevat mahdollisimman saavu-
tettavan hoitopaikka valintaa tätä vastaavalla tavalla.

Palveluverkkosuunnittelussa suomenkielisen varhaiskasvatuksen, 
esiopetuksen ja perusopetuksen palveluja ja palvelutarvetta tarkastel-
laan suurpiiritasolla yhdessä siten, että lapsen opinpolku varhaiskasva-
tuksesta perusopetukseen on sujuva ja että lähipäiväkoti- ja lähikoulu-
periaate toteutuvat mahdollisimman hyvin. Palveluverkkosuunnittelun 
periaatteet otettiin käyttöön 1.8.2020 alkaen.

Uusien, 1.1.2021 voimaan tulevien varhaiskasvatuspaikan myöntämi-
sen periaatteiden mukaan lapselle myönnetään tarkoituksenmukainen 
paikka kotia lähellä olevaan varhaiskasvatuksen toimipaikkaan. Matkan 
arvioinnissa käytetään lyhintä kävely- tai julkisen liikenteen reittiä. 

Uuden, rakenteilla olevan asioinnin tietojärjestelmän avulla asiakas voi 
hakeutua ja ilmoittautua vuorovaikutteisesti kasvatuksen ja koulutuksen 
palveluihin. Tietojärjestelmän ensimmäinen osio koskee varhaiskasva-
tukseen hakemista sekä paikan saamista ja sen pilottivaihe on aloitettu 
ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen osalta syksyllä 2020. 

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n 4 momentin mukaan kaupunginhalli-
tuksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomus-
ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua 
ponnen hyväksymisestä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti
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Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 771

HEL 2019-012431 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.11.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tomi Se-
vanderin ehdotuksesta. 

02.11.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.09.2020 § 214

HEL 2019-012431 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Pilvi Torstin toivomusponnesta valmistella lähipäiväkotiperi-
aate käyttöön siten, että se voidaan ottaa huomioon vuoden 2021 bud-
jettivalmistelussa:

Varhaiskasvatuksen järjestämisestä

Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatuksen. Kunnan tulee järjes-
tää varhaiskasvatus tarvetta vastaavasti. Velvoitetta varhaiskasvatuk-
seen osallistumiseen ei ole.
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Varhaiskasvatuslaissa todetaan, että kunnan on pyrittävä järjestämään 
varhaiskasvatusta lähellä palvelun käyttäjiä ottaen huomioon asutuk-
sen sijainti sekä liikenneyhteydet. Helsingin kaupunkistrategiassa ko-
rostetaan varhaiskasvatusta ja perusopetusta lähipalveluina. 

Kunnallisissa suomenkielisissä päiväkodeissa oli hoidossa vuoden 
2019 aikana keskimäärin 1140 lasta enemmän kuin vuoden 2017 aika-
na ja ruotsinkielisissä palveluissa noin 90 lasta enemmän. Kunnallisen 
suomenkielisen päiväkotihoidon osallistumisaste oli vuoden 2019 lo-
pussa 62,3 % (v. 2017 58,8 %).

Helsinkiin on vuosina 2018 ja 2019 otettu käyttöön uusia päiväkotitiloja 
yhteensä noin 2 300 lapselle. Vuonna 2020 uusia paikkoja on suunni-
telmissa reilut 700. Nämä uudet paikat parantavat lähipäiväkotipaikan 
tarjoamista perheille.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla seurataan vuosittain eri tavoin, 
miten lähipalvelun järjestäminen kehittyy. Osallistuminen varhaiskasva-
tukseen vaihtelee Helsingissä peruspiireittäin.

Helmikuun 2020 tietojen perusteella tehdyn selvityksen mukaan suo-
menkielisessä varhaiskasvatuksessa keskimääräinen asiakkaan käve-
lymatka kotoa varhaiskasvatuspaikkaan oli noin 1,1 km ja matka-aika 
julkisella liikenteellä noin 11 minuuttia. Tämä oli säilynyt edellisen vuo-
den tasolla. Yli 30 minuuttia päiväkotimatkaan käyttävien osuus oli 
hieman pienentynyt. Entistä useampi lapsi oli omalla asuinalueella var-
haiskasvatuksessa. Oman asuinalueen tilastollisen peruspiirin alueella 
varhaiskasvatuksessa oli 86,7 % lapsista. Tämä osuus on noussut 1,2 
% edellisvuoteen verrattuna. 

Palveluverkkosuunnittelun periaatteet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialla on vuonna 2019 valmistunut sel-
vitys suomenkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusope-
tuksen palveluverkkosuunnittelun periaatteiden yhtenäistämisestä.   

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 3.3.2020 
suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen pal-
veluverkkosuunnittelun periaatteet 1.8.2020 alkaen. 

Periaatteiden mukaan suomenkielinen varhaiskasvatus, esiopetus ja 
perusopetus jakaantuvat seitsemään yhteiseen alueeseen, jotka perus-
tuvat pääosin kaupungin suurpiirijakoon kuitenkin siten, että itäinen ja 
Östersundomin suurpiiri muodostavat yhden alueen. Palveluverkko-
suunnittelussa suomenkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja 
perusopetuksen palveluja ja palvelutarvetta tarkastellaan ko. suurpiiri-
tasolla yhdessä siten, että lapsen opinpolku varhaiskasvatuksesta pe-
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rusopetukseen on sujuva ja että lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaate to-
teutuvat mahdollisimman hyvin. Lisäksi suomenkielisen varhaiskasva-
tuksen sekä esi- ja perusopetuksen muodostamilla yhteisillä alueilla ta-
voitellaan samanlaista palvelutarjontaa eri puolilla kaupunkia.

Palveluverkkosuunnittelussa palvelun järjestämisen ennakoinnin ja riit-
tävien palveluiden sekä niiden tarvitsemien tilojen näkökulmasta koros-
tuu alueellisuus ja tarkasteltava alue. Osa palveluista on tarkoituksen-
mukaista järjestää keskitettyinä alueellisina suurpiiritasoisina palveluina 
esimerkiksi kielikylpy-, vuorohoitopalvelu tai jokin muu erityispalvelu.  

Varhaiskasvatuksen suunnitteluun vaikuttaa myös perheiden valinnat 
esim. osallistumisen sekä kotihoidon ja yksityisenhoidon tuen osalta.

Nykytilanne varhaiskasvatukseen sijoittamisessa

Varhaiskasvatuspaikka pyritään osoittamaan HSL:n reittioppaan no-
peimman kulkuyhteyden perusteella enintään puolen tunnin matkan 
päästä kotoa, jos se on mahdollista perheen toiveet, kuljettamismah-
dollisuudet ja lapsen tarpeet huomioon ottaen.

Vuorohoito, varhaiskasvatus erityisryhmässä ja esimerkiksi kielikylpyä 
ovat suurpiiritasolla toteutuvia palveluja, jolloin etäisyys kotoa voi olla 
pidempi. Suuri osa perheistä hakee päiväkotipaikkaa omalta asuinalu-
eelta, mutta varhaiskasvatukseen voi myös halutessaan hakeutua eri 
puolille kaupunkia.

Eniten lapsia päiväkodeissa aloittaa alkusyksystä ja vuoden alussa. Al-
kusyksystä hoidon aloittavilla on mahdollista saada paikka lähipäiväko-
dista helpommin, kun osa lapsista siirtyy kouluun ja paikkoja vapautuu 
yhden ikäluokan verran. Vuodenvaihteessa lähipäiväkodissa ei ehkä 
ole vapaita paikkoja ja hoitopaikka järjestyy kauempaa. Pääosin per-
heet, jotka tuolloin jättävät siirtohakemuksen päiväkotiin lähemmäksi 
asuinaluettaan, saavat paikan lähipäiväkodista seuraavana syksynä. 

Päiväkotitiloihin varautumisessa otetaan huomioon lasten määrän vaih-
telu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tilat mitoitetaan kevään lap-
simäärän mukaan. Tällä pyritään varmistamaan, että päiväkotitiloja on 
käytettävissä riittävästi vuoden aikana omalla asuinalueella, ja hoidon 
aloitusajankohdan vaikutus lähipäiväkotipaikan saamiseen vähenee.

Esiopetuksen oppilaaksiottoalueet

Esiopetuksessa olevista lapsista suurin osa tarvitsee myös täydentä-
vää varhaiskasvatusta. Esiopetus tulee järjestää siten, että lapsen oi-
keus kokonaiseen päivään ja varhaiskasvatukseen toteutuu.
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Helsingissä ensimmäisen luokan oppilaaksiottoalueita on yhteensä 76 
kun taas esiopetusalueita on 41. Lähipalvelun suunnittelun ja järjestä-
misen näkökulmasta tarvitaan yhtenäiset varhaiskasvatuksen, esiope-
tuksen sekä perusopetuksen tilastolliset alueet, jolloin toimintaa voi-
daan suunnitella saman väestöpohjan ja palvelun käytön mukaisesti. 
Yhtenäiset aluejaot lähipalveluille helpottaisivat palvelutarpeen enna-
kointia ja muun muassa riittäviin tilaresursseihin varautumista ja kasva-
tuksen ja koulutuksen tilojen käytön joustavaa ja taloudellista suunnitte-
lua.

Lähipäiväkotiperiaate

Varhaiskasvatuspalvelua tarvitsevan perheen ja lapsen näkökulmasta 
olennaista on palvelun saavutettavuus suhteessa omaan asuinpaik-
kaan, etäisyys kotoa. Varhaiskasvatuksessa palvelun järjestymisen on-
nistumista on tarkasteltava pienemmällä alueella, kuten esimerkiksi pe-
ruspiirin tasolla ja toisaalta kodin ja varhaiskasvatuspaikan välisen etäi-
syyteen toteutumisena. 

Lähipäiväkotiperiaatetta ei ole toistaiseksi määritelty tai päätetty. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaoston päätöksen 
(8.9.2020 § 34) mukaiset uudet varhaiskasvatuspaikan myöntämisen 
periaatteet tulevat voimaan 1.1.2021 alkaen. Niiden mukaan lapselle 
myönnetään tarkoituksenmukainen paikka kotia lähellä olevaan var-
haiskasvatuksen toimipaikkaan, huomioiden varhaiskasvatuksen toimi-
paikkojen paikkatilanne. Matkan arvioinnissa käytetään HSL:n reittiop-
paan mukaista lyhintä kävely tai julkisenliikenteen matkaa lapsen kotoa 
varhaiskasvatuksen toimipaikkaan. Lyhimmän matkan arvioinnissa 
huomioidaan perheen mahdollisten muiden lasten sijoittuminen muihin 
varhaiskasvatuksen toimipaikkoihin. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala rakentaa parhaillaan uutta asioin-
nin tietojärjestelmää jonka avulla asiakas voi yhdestä paikasta, vuoro-
vaikutteisesti, hakeutua ja ilmoittautua kasvatuksen ja koulutuksen pal-
veluihin, huolehtia omista tiedoistaan, valita ja seurata opintoja ja olla 
vuorovaikutuksessa käyttämiin palveluihin ja niihin liittyviin ajankohtai-
siin asioihin. Asioinnin tietojärjestelmää rakennetaan palvelu kerrallaan 
ja ensimmäinen osio koskee varhaiskasvatukseen hakemista sekä pai-
kan saamista. Pilottivaihe on aloitettu ruotsinkielisen varhaiskasvatuk-
sen osalta syksyllä 2020. Seurantatietoa hakemisen, paikan järjestämi-
seen ja paikan sijainnin toteutumisten suhteen tullaan uuden asioinnin 
tietojärjestelmän kautta saamaan kehitystyön edetessä. Tiedon kautta 
haetaan lisää perusteita ja ymmärrystä siihen, miten lähipäiväkotiperi-
aate voidaan määrittää.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
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§ 809
Kaupunginvaltuuston 11.11.2020 tekemien päätösten täytäntöönpa-
no

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 11.11.2020 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

310 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

311 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

312 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Hel-
singin käräjäoikeudelle.

313 §, Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2020

Asiasta tehdään erillinen täytäntöönpanopäätös, jossa kaupunginhalli-
tus määrittelee tavoitteiden toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet ja 
nimeää niiden vastuutahot. Ohjelmaa on tarkoitus seurata vuosittain 
kaupunginvaltuustolle valmisteltavan seurantaraportin myötä nykyisen 
käytännön mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote lausunnonantajille.

Tiedoksi sosiaali- ja terveystoimialalle. kasvatuksen- ja koulutuksen 
toimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialalle, kaupunginkanslialle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle, kas-
vatus- ja koulutuslautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnalle ja 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.

314 §, Vuoden 2021 tuloveroprosentin määrääminen

Ei toimenpidettä.

315 §, Vuoden 2021 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Ei toimenpidettä.

316 §, Oulunkylän Lämpökuja 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12584)
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Kaupunginvaltuusto pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Gasum 
Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Turvalli-
suus- ja kemikaalivirastolle ja Väylävirastolle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan ympäristö- ja lupajaostolle sekä rakennusten ja yleisten alueiden 
jaostolle sekä asemakaavoitukselle. 

317 §, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Laiholan talon kunnostamisesta asuinkäyt-
töön

Ei toimenpidettä.

318 §, Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite katupuiden istuttamisesta Päijänteentiel-
le

Ei toimenpidettä.

319 §, Valtuutettu Fatim Diarran aloite eväiden syömiseen tarkoitettujen pöytien li-
säämisestä puistoihin ja ulkoilualueille

Ei toimenpidettä.

320 §, Valtuutettu Fatim Diarran aloite penkkien lisäämisestä puistoihin ja ulkoilu-
reittien varrelle

Ei toimenpidettä.

321 §, Valtuutettu Ted Apterin aloite varhaiskasvatuksen laadun arvioinnista

Ei toimenpidettä.

322 §, Valtuutettu Ted Apterin aloite nuorten talousosaamisen lisäämisestä kaikilla 
kouluasteilla

Ei toimenpidettä.

323 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 14 - 18 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 810
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 46 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 10.11.2020
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 10.11.2020
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 12.11.2020
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto 10.11.2020
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 12.11.2020
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos 12.11.2020
- liikenneliikelaitos 12.11.2020
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 
786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 803, 804, 805, 806, 808, 809 ja 810 
§:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 793 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

 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.
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Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

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

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
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)
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 794, 795, 796 ja 807 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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:
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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.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 797, 798, 799, 800, 801 ja 802 §:t.

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.
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Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
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;
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3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

781 och 787 § i protokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

799 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2020 282 (285)
Kaupunginhallitus

16.11.2020

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

Ändring i beslutet får sökas genom kommunalbesvär endast av den 
som har framställt begäran om omprövning av det ursprungliga beslu-
tet.

Om det ursprungliga beslutet har ändrats med anledning av begäran 
om omprövning, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär 
också.

 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslu-
tet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärs-
tidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet 
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att proto-
kollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part 
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om in-
te något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inläm-
nas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden 
går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
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Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-
tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet 
på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);

2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yr-
kas (yrkandena);

3. grunderna för yrkandena;

4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet 
inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgif-
ter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare el-
ler ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvä-
ren är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas 
om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell an-
nan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan 
sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera pro-
cessadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den 
skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som 
fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga 
fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får 
framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade för-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2020 284 (285)
Kaupunginhallitus

16.11.2020

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

hållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått känne-
dom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;

2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller 
annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;

3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för si-
na yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myn-
digheten.

Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas 
det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter 
(1455/2015). Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslu-
tet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Daniel Sazonov Pia Pakarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 26.11.2020.


