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Kokousaika 30.11.2020 16:00 - 16:58

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni (etänä) apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja
poistui 16:30, poissa: 838 - 845 §

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

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

saapui 16:32, läsnä: 838 - 845 §

Muut

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

johtaja
poistui 16:45, läsnä: 829 - 845 §

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

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

esteellinen: 832 §
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
Menna, Lauri (etänä) johtava asiantuntija

poistui 16:07, läsnä: 829 - 836 §
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Lamminmäki, Jorma (etänä) hankintajohtaja

asiantuntija
saapui 16:10, poistui 16:30, läsnä: 
osa 837 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
829 - 845 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
829 §

Juha Summanen hallintojohtaja
830 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
831 - 845 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
829 - 845 §
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§ Asia

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

830 Asia/2 V 9.12.2020 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

831 Asia/3 V 9.12.2020 Ratakatu 3:n asemakaavan muuttaminen

832 Asia/4 V 9.12.2020, Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennusten luovu-
tus apporttisijoituksena Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle

833 Asia/5 V 9.12.2020, Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen 
hankesuunnitelma

834 Asia/6 V 9.12.2020, Selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta suo-
ritetuista toimenpiteistä

835 Asia/7 V 9.12.2020 Bulevardi 29-31 asemakaavan muuttaminen (nro 12627)

836 Asia/8 V 20.1.2021 Agricolankatu 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 
12626)

837 Asia/9 Helsingin kaupungin hankintastrategia 2020

838 Asia/10 Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 
1.1.2021 lukien

839 Asia/11 Valtuutettu Atte Kalevan toivomusponsi rakentamisen haittojen mini-
moinnista ja niittyjen suojelusta Vallisaaressa ja Kuninkaansaaressa

840 Asia/12 Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi opastetaulujen ja informaa-
tiopisteiden toteuttamisesta Vallisaareen ja Kuninkaansaareen

841 Asia/13 Valtuutettu Pentti Arajärven toivomusponsi Vallisaaren ja Kuninkaan-
saaren ympäristön huomioonottamisesta Helsinki Biennaalin järjeste-
lyissä

842 Asia/14 Kansainvälisen adoptiopalvelun jatkoluvan hakeminen

843 Asia/15 Kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämisehtojen hyväksyminen

844 Asia/16 Kaupunginvaltuuston 25.11.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

845 Asia/17 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 829
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Sanna 
Vesikansan ja Terhi Koulumiehen sekä varatarkastajiksi Mikko Kiesiläi-
sen ja Wille Rydmanin.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita varatarkastajaksi Reetta Vanhasen sijasta Mikko Kiesiläisen. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Sanna 
Vesikansan ja Terhi Koulumiehen sekä varatarkastajiksi Reetta Vanha-
sen ja Wille Rydmanin.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 830
V 9.12.2020 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2020-011440 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto 

 toteaa, että käräjäoikeuden lautamies Kerttu Suojaleh-
don luottamustoimi on päättynyt ja

 valitsee Leena Melasniemen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 294 Kerttu Suojalehdon (Vihr.) 
käräjäoikeuden lautamieheksi vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. 
Kerttu Suojalehto on kuollut 14.7.2020. 
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Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään. 

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

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 831
V 9.12.2020 Ratakatu 3:n asemakaavan muuttaminen

HEL 2016-008769 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 5. kaupunginosan (Punavuori) korttelin 
94 tontin 14 asemakaavan muutosehdotuksen 11.8.2020 päivätyn pii-
rustuksen  nro 12637 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmene-
vin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12637 kartta, päivätty 11.8.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12637 selostus 11.8.2020, päivitetty 

Kylk:n 11.8.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

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

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2020 5 (142)
Kaupunginhallitus

Asia/3
30.11.2020

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

Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee yhtä tonttia, joka sijait-
see Yrjönkadun ja Ratakadun kulmassa Punavuoressa, osoitteessa 
Ratakatu 3.

Kaavaratkaisu mahdollistaa virasto- ja toimistokäytössä olleen raken-
nuksen muuttamisen myös asuinkäyttöön. Kellarikerroksen maanta-
sossa olevat tilat osoitetaan liiketilaksi ja koko ensimmäinen kerros lii-
ke- tai toimistotilaksi.

Tavoitteena on mahdollistaa käyttötarkoituksen muutos rakennuksen 
suojeluarvoja kunnioittaen. Rakennus suojellaan rakennustaiteellisesti, 
historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaana merkinnällä sr-2.

Uutta asuntokerrosalaa on 4 490 k-m² ja liike- ja muuta toimitilakerrosa-
laa jää 1 140 k-m². Viitesuunnitelman mukaisessa ratkaisussa on 41 
asuntoa. Tonttitehokkuus on e= 4,0.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alueelle 
saadaan lisää asuntoja vanhaa rakennuskantaa uudistamalla ja ympä-
ristön historiallisia arvoja kunnioittaen. Samalla se merkitsee sitä, että 
muutoksen myötä alueen toimitilatarjonta vähenee.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla uutta asuntorakentamista keskustaan. Helsingin 
yleiskaavan 2016 mukaan alue on Liike- ja palvelukeskusta C1 sekä 
Kantakaupunki C2 -aluemerkintöjen rajalla. Maanalaisessa yleiskaa-
vassa nro 11830 alue on kantakaupungin pintakallioaluetta. Kaavarat-
kaisu on em. yleiskaavojen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontilla sijaitsee kolmesta eri osasta muodostuva, vuosien 1888–1890 
välillä rakennettu rakennuskokonaisuus. Rakennukset olivat alun perin 
asuinkäytössä. Rakennuksia on myöhemmin korotettu ja ne ovat nyky-
ään 5–6-kerroksisia. Asuintiloja muutettiin toimistokäyttöön vähitellen 
siten, että 1970-luvulla kohde oli kokonaan toimistoja. Viimeksi kiinteis-
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tö on toiminut työ- ja elinkeinoministeriön toimitilana. Tällä hetkellä ra-
kennukset ovat tyhjillään.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1987, jossa tontti on mer-
kitty hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi (YH).

Korttelialue on valtion omistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa.

Kaava-alueeseen liittyy maankäyttösopimusmenettely, joka tulee saat-
taa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä. Kaupunkiympäristölauta-
kunta on hyväksynyt sopimuksen 27.10.2020 ja se on allekirjoitettu 
23.11.2020.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo.

Kaupunginmuseon kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
sekä valmisteluaineistosta kohdistui suojelumääräyksen uudistamiseen 
ja tarpeeseen selvittää mahdolliset sisätilojen koristemaalaukset. Kan-
nanotossa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että 
suojelumääräystä on tarkennettu ja siitä on neuvoteltu hakijan ja kau-
punginmuseon kanssa ja sisätiloista on laadittu alkuperäisväritysten 
kartoitus.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat alueen toiminnallisen kokonaisuuden sekä liike- 
ja toimitilojen säilyttämiseen alimmissa kerroksissa, kulttuurihistoriallis-
ten arvojen huomioon ottamiseen, liikenteen sujuvuuteen, alueen auto-
paikkojen riittävyyteen sekä mahdollisen uudisrakentamisen varjostus-
vaikutuksiin ja 45°:n valokulman noudattamiseen. Lisäksi yhdessä mie-
lipiteessä nostettiin esiin rakenteiden ääneneristävyys naapuriraken-
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nusten suuntaan, missä on aiemmin ollut puutteita. Kirjallisia mielipitei-
tä saapui 3 kpl.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaavamää-
räyksissä edellytetään 1. kerroksen sekä Yrjönkadunpuolella maanta-
son tilojen varaamista liike- ja toimistokäyttöön. Suojelumääräyksellä 
varmistetaan rakennuksen historiallisten sekä kaupunkikuvallisten ar-
vojen säilyminen. Nykyiseen vesikattoon tehtävät muutokset on pidetty 
kohtuullisina sekä valaistusolosuhteiden että historiallisten arvojen vaa-
limisen vuoksi. Hakija on laatinut autopaikkojen ja polkupyöräpaikkojen 
järjestämisestä pysäköintiselvityksen.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 19.3.–17.4.2020, mistä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: 
Helen Sähköverkko Oy, Helen Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
-kuntayhtymä (HSY), kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmu-
seo. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12637 kartta, päivätty 11.8.2020
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2 Asemakaavan muutoksen nro 12637 selostus 11.8.2020, päivitetty 
Kylk:n 11.8.2020 päätöksen mukaiseksi

3 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Maankäyttösopimus sähköisesti allekirjoitettu 23.11.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

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

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 11.08.2020 § 401

HEL 2016-008769 T 10 03 03
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Hankenumero 2121_5

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 11.8.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12637 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 5. kaupunginosan 
(Punavuori) korttelin 94 tonttia 14.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuo-
rovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1 tai Työpajankatu 8 (puh. 09 
310 22111, asiakaspalvelu muuttaa elokuussa 2020, tarkistathan 
osoitetiedon ennen saapumistasi), sekä internet-sivuilla: Päätöksen-
teko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

o Senaatti-kiinteistöt: 5 000 euroa

Käsittely

11.08.2020 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, ettei Noora Laak esteelli-
senä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

Esteelliset: Noora Laak (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Sinikka Lahti, arkkitehti, puhelin: 310 37478

sinikka.lahti(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.02.2020 § 9

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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HEL 2016-008769 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12637 pohjakartan 
kaupunginosassa 5 Punavuori. 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: 12637
Kaupunginosa: 5 Punavuori
Kartoituksen työnumero: 57/2019
Pohjakartta valmistunut: 16.12.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 832
V 9.12.2020, Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennusten luovu-
tus apporttisijoituksena Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle

HEL 2020-009616 T 02 07 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää luovuttaa Kustaankartanon palvelukeskuk-
sen rakennukset F, G ja H vastikkeettomana apporttisijoituksena Hel-
singin kaupungin asunnot Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman ra-
hastoon.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta) 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kartta
2 Sote toimialan lausunto Kustaankartanon apportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin kaupungin asunnot Oy Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakennusten siirtäminen
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Ikääntyvän väestön palveluiden rakenneuudistuksen tavoitteena on 
asiakkaiden tarpeiden mukainen hoito, omaishoidon, palveluasumisen 
ja kotihoidon vahvistaminen sekä laitoshoidon vähentäminen ja siirty-
minen vaiheittain pääosin palveluasumiseen. 

Helsingin kaupungin tavoitteena on toiminnallisista ja taloudellisista 
syistä keskittää asuntovarallisuuttaan Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:öön (HEKA). Mainitussa keskittämistarkoituksessa ja kaupungin 
toimintojen yhtenäistämiseksi on tarkoituksenmukaista siirtää Helsingin 
kaupungin omistamat Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennukset 
F, G, ja H Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistukseen. Siirto mah-
dollistaa rakennusten omistuksen, päätöksenteon, toiminnan, talouden 
ja rahoituksen järjestämisen entistä tarkoituksenmukaisemmin.

Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennukset D ja E siirtyivät ap-
portteina Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille 31.12.2012. Kiinteis-
tö Oy Helsingin Palveluasunnot sulautui HEKA:an 31.12.2014. Raken-
nukset D ja E on peruskorjattu vuosina 2014–2017. Rakennusten kuu-
luminen yhdelle omistajalle selkeyttää kohteen ylläpitoa ja sellaisten 
korjausten tekemistä, jotka koskevat koko Kustaankartanon palvelu-
keskuksen aluetta. 

Luovutettavat rakennukset ovat peruskorjauksen tarpeessa. HEKA:lla 
on mahdollisuus ARA-rahoitukseen niiden tarvitsemien korjausten osal-
ta. Lisäksi HEKA on oikeutettu arvonlisäveron palautuksiin. Tilat tullaan 
vuokraamaan sosiaali- ja terveystoimialle. Tilojen tuleva käyttö tulee 
olemaan sote- ja asuinkäyttöä. HEKA:n organisaatiolla on hoidossaan 
monia vanhusten asumisen ja palvelujen käytössä olevia kiinteistöjä ja 
organisaatiossa on paljon ammattitaitoa tämän tyyppisten kiinteistöjen 
ylläpitoon, yhteistyöhön sosiaali- ja terveystoimialan kanssa sekä ra-
kennusten käyttäjien erityistarpeisiin. 

Apporttina siirrettävä omaisuus

Helsingin kaupunki omistaa Kustaankartanon palvelukeskukseen kuu-
luvat rakennukset F, G ja H. Rakennukset sijaitsevat Oulunkylän Pato-
lassa osoitteessa Oltermannintie 32 (tontti 91-28-169-5). Rakennus F 
on valmistunut vuonna 1953, sen pinta-ala on 3 641 m² ja rakennus-
tunnus 103402388W. Rakennus G on valmistunut vuonna 1955, sen 
pinta-ala on 3 456 m² ja rakennustunnus 103402389X. Rakennus H on 
valmistunut vuonna 1954, sen pinta-ala on 3 427 m² ja rakennustunnus 
103402390Y.

Sijaintikartta on liitteenä 1.

Rakennusten yhteisarvo on noin 5,8 miljoonaa euroa. Arvosta on saatu 
ulkopuolisen arvioitsijan antama arviokirja. Tontti, jolla rakennukset si-
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jaitsevat, tullaan vuokraamaan rakennusten luovutuksen yhteydessä 
HEKA:lle ARA-perusteisesti. Arviokirja on oheismateriaalissa.

Helsingin kaupunki omistaa HEKA:n koko osakekannan. Rakennusten 
siirto tehdään vastikkeettomana apporttisijoituksena yhtiön sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon.  

Valtiontukea koskeva arviointi

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.

Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennusten luovutuksen valmiste-
lun yhteydessä on arvioitu, sisältyykö apporttiin SEUT 107(1) artiklan 
mukaista valtiontukea. Julkisyhteisöjen toteuttamat taloudelliset tran-
saktiot eivät anna etua, eivätkä näin ollen ole valtiontukea, jos niissä 
noudatetaan tavanomaisia markkinaehtoja (Komission tiedonanto val-
tiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 74). HEKA ei saa luovutuk-
sesta SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska luovutuksen ehdot 
ovat markkinaehtojen mukaisia.

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto

Sosiaali- ja terveystoimiala 23.10.2020 antamallaan lausunnolla puol-
tanut rakennusten siirtoa. Lausunto on liitteenä 2.

Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 11 kohdan mukaan, ellei toimivallasta 
ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginvaltuusto päättää luovut-
taa kaupungin irtainta omaisuutta, kun omaisuuden arvo ylittää 5 mil-
joonaa euroa.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yh-
teydessä tehdä Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennusten F, G 
ja H luovutus vastikkeettomana apporttisijoituksena Helsingin kaupun-
gin asunnot Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sekä oi-
keuttaa kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja 
tontit -palvelun sopimukset ja toiminnanohjaustiimin tiimipäällikön alle-
kirjoittamaan omaisuuden siirtoa koskevat asiakirjat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kartta
2 Sote toimialan lausunto Kustaankartanon apportti

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin kaupungin asunnot Oy Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 15.09.2020 § 490

HEL 2020-009616 T 02 07 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punkiympäristölautakunta oikeutettaisiin luovuttamaan Kustaankarta-
non palvelukeskuksen rakennukset F, G ja H apporttiomaisuutena Hel-
singin kaupungin asunnot Oy:lle (Heka).

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ismo Aalto, diplomi-insinööri, puhelin: 310 40356

ismo.aalto(a)hel.fi
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§ 833
V 9.12.2020, Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuk-
sen hankesuunnitelma

HEL 2020-005494 T 02 08 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Stadin ammatti- ja aikuisopiston 
Myllypuron kampuksen 3.9.2020 päivätyn elinkaarihankkeen hanke-
suunnitelman mukaiset tilat siten, että hankkeen laajuus on noin 10 350 
brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottoma-
na 48 044 000 euroa heinäkuun 2020 kustannustasossa sekä siten, et-
tä uudisrakennus tulee Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistukseen 
ja että yhtiön uudisrakennusta koskeva osakekanta merkitään Helsin-
gin kaupungin omistukseen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Hankesuunnitelma koskee Stadin ammatti- ja aikuisopiston rakennus- 
ja talotekniikka-alojen uudisrakennuksena toteutettavaa oppilaitosta. 
Oppilaitos tulee sijoittumaan Myllypuroon Kehä I:n varteen osoittee-
seen Runokylänkatu 2. Uudisrakennus korvaa Vuokkiniementien, Ab-
raham Wetterintien ja Sturenkadun toimipisteiden rakennus- ja talotek-
niikka-alojen tällä hetkellä käytössä olevat tilat. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt tarveselvityksen 
26.6.2020 ja antanut hankkeesta puoltavan lausunnon 24.11.2020.

Hankkeesta on laadittu 3.9.2020 päivätty hankesuunnitelma kaupun-
kiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteis-
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työnä. Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena kilpailullisella neuvotte-
lumenettelyllä. Kustannusarvio ja arvioitu kokonaislaajuus perustuvat 
tavoitteelliseen tilaohjelmaan. Hankkeesta ei ole laadittu vielä viite-
suunnitelmia, vaan parhaillaan on käynnissä neuvotteluvaihe, jonka jäl-
keen tarjoajat jättävät lopulliset tarjouksensa.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman liitteet ovat liit-
teenä 2.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Rakennus- ja talotekniikka-alojen koulutusta annetaan tällä hetkellä 
kolmessa eri toimipisteessä. Nykyiset tilat ovat huonokuntoiset eivätkä 
ne täytä koulutuksen asettamia toiminnallisia vaatimuksia. Uudisraken-
nus korvaa Vuokkiniementien, Abraham Wetterintien ja Sturenkadun 
toimipisteet.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa annetaan usean alan ammatillista 
koulutusta. Rakennus- ja talotekniikka-alojen toimipisteen laajuudessa 
on huomioitu koko Stadin ammatti- ja aikuisopiston pitkän tähtäimen 
kehitys. Hanke vastaa vuonna 2018 laadittua Stadin ammatti-ja aikuis-
opiston tilankäytön suunnitelmaa vuosille 2018–2028. Kasvatus- ja 
koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan säännölli-
sesti alue- ja kaupunkitasolla. Stadin ammatti- ja aikuisopiston raken-
nus- ja talotekniikka-alojen koulutus keskitetään kokonaisuudessaan 
tulevaan uudisrakennukseen. Stadin ammatti- ja aikuisopisto yhdessä 
Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa muodostavat kampuksen, jol-
la opiskelijat kouluttautuvat talotekniikan ja rakennusalan ammattilai-
siksi yhteistyössä toistensa ja alan yritysten kanssa.

Hankeen sijoittuminen

Stadin ammatti- ja aikuisopiston rakennus- ja talotekniikka-alojen kam-
pus toteutetaan Myllypuroon osoitteeseen Runokylänkatu 2.

Oppilaitoksen sijoittaminen Myllypuroon perustuu Helsingin strate-
giaohjelman kirjaukseen 2017, jonka mukaan Helsingissä panostetaan 
fyysisiin oppimisympäristöihin, jotka edistävät työelämässä ja tietoyh-
teiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista. Myllypuroon ammattikor-
keakoulu Metropolian yhteyteen muodostetaan kansainvälisesti kiin-
nostava rakennusalan kampus, jossa koulutetaan ammattikorkeakoulu-
tason ja toisen asteen ammattilaisia. 

Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinta -palvelu 
on tutkinut alueen kaavoittajan esittämää kolmea eri tonttivaihtoehtoa 
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oppilaitoksen sijoittumiselle. Yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan, kaavoituksen sekä kaupunginkanslian alueprojektin kanssa 
rakennuspaikaksi valikoitui kortteli 45584. Kortteli sijaitsee Kehä I:n 
koillispuolella, Lallukantien ja Kehä I:n risteyksessä.

Sijoitusratkaisun perusteina painoivat muun muassa Metropolian am-
mattikorkeakoulun läheisyys ja yhteys Metropolian kampukselle kevyen 
liikenteen väylää pitkin Kehä I:n ali. Lisäksi sijoitusratkaisu on mahdol-
linen kaavasta poikkeamalla, kaavamuutosta ei tontille tarvita. Lisäksi 
tontti on rakentamistalouden kannalta edullinen verrattuna muihin esi-
tettyihin vaihtoehtoihin.

Elinkaarihankemalli

Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti tavoitteena on kiinteistökan-
nan laadun parantaminen, laaturiskien hallinnan parantaminen mm. 
elinkaarimallilla ja sisäilmaongelmien vähentämisen ohella tilatehok-
kuuden edistäminen.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus on Helsingin neljäs elinkaari-
mallilla toteutettava hanke. Hankkeen toteuttaja eli palveluntuottaja 
vastaa rakennuksen suunnittelun, rakentamisen ja 20 vuoden ylläpito-
palvelun toteuttamisesta. Sopimuskausi jakautuu investointijaksoon ja 
palvelujaksoon. Tilaaja vastaa rakentamisen rahoituksesta ja maksaa 
palveluntuottajalle palvelumaksua, jonka määrä perustuu kohteen tilo-
jen käytettävyyteen ja palvelutasoon. 

Palveluntuottaja suunnittelee ja toteuttaa kohteeseen ratkaisuja, joiden 
avulla taataan kohteen käytettävyys asetettujen tavoitteiden mukaisesti 
kustannustehokkaasti. Palveluntuottaja vastaa siitä, että kohteen kunto, 
olosuhteet ja tekninen jäännösarvo ovat palvelusopimuksen mukaiset 
20 vuoden palvelujakson aikana ja sen päättyessä. Hankemallissa siir-
retään riskejä palveluntuottajan vastuulle. Vastuu kattaa suunnitteluun, 
rakentamiseen sekä ylläpitoon liittyvät tekniset riskit mukaan lukien 
olosuhteisiin liittyvät riskit kuten mahdolliset sisäilmaongelmat. 

Elinkaarimallin hyödyt perustuvat suurilta osin riskienhallinnan tehok-
kuuteen ja tarkoituksenmukaiseen vastuiden siirtoon. Elinkaarihank-
keessa rakennukselle määritellään tarkka kunto, jossa kohde luovute-
taan palvelujakson jälkeen tilaajalle ja joka on noin 85 % uudesta joh-
tuen rakennuksessa toteutettavasta jatkuvasta ylläpidosta ja 20 vuoden 
PTS-ohjelmasta.  

Elinkaarihankkeen palveluntuottajan hankinta

Palveluntuottajan hankinta toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenet-
telyllä, jossa tilaaja valitsee vähimmäisvaatimukset täyttäneistä ehdok-
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kaista tarjoajat hankkeen neuvotteluvaiheeseen. Neuvotteluvaiheen 
päätyttyä tarjoajat jättävät lopulliset tarjoukset tammikuussa 2021.

Tarjoukset pisteytetään käyttäen valintaperusteena parasta hinta-
laatusuhdetta. Vertailuperusteiden pääkohdat ovat suunnitteluratkaisun 
arviointi (toiminnallisuus, arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset ratkaisut, 
ekologisuus ja ympäristötavoitteet) sekä toteuttamisen arviointi (suun-
nittelu ja rakentaminen, ylläpito ja palvelut sekä PTS-suunnitelma).

Tarjouskilpailun parhaan tarjouksen tarjoushinnan nykyarvoa verrataan 
kaupungin laatimaan tarjousta vastaavaan kustannusarvioon (vertailu-
hinnan nykyarvo). Tässä vertailuhinnan nykyarvon tarkastelussa huo-
mioidaan elinkaarihankkeen hintatarjouksen kaikki hintakomponentit 
(urakkahinta, kiinteistöpalvelut, siivous, laskennalliset energiakustan-
nukset sekä PTS-toimenpiteet) sekä arvioidut hankkeesta kaupungille 
aiheutuvat riskien odotusarvoiset kustannukset. Hintavertailu tehdään 
nykyarvomenetelmää hyödyntäen. Mikäli parasta tarjousta ei voida pi-
tää hyväksyttävänä verrattuna kaupungin laskemaan vertailuhinnan 
nykyarvoon, kaupunki voi keskeyttää hankinnan.

Hankkeen laajuus

Tavoitteellinen hyötyala on 7 385 hym². Hankkeen kokonaislaajuus on 
noin 10 350 brm² ja huoneistoala noin 8 800 htm². Kokonaislaajuus ja 
huoneistoala ovat arvioita ja ne tulevat tarkentumaan lopullisen suunni-
telman mukaan.

Ylläpitokustannukset

Elinkaarihankkeen palveluntuottaja vastaa rakennuksen ylläpidosta 20 
vuoden palvelujakson ajan. Ylläpito sisältää manageroinnin, kiinteis-
tönhoidon, ulkoalueiden hoidon, lämmityksen sekä siivouksen. Sen 
vuotuinen kustannus on arviolta noin 601 500 euroa. Palveluntuottajalle 
maksettava ylläpidon kustannus katetaan käyttäjältä perittävällä ylläpi-
tovuokralla. 

Lisäksi palvelusopimukseen sisältyvät tarvittavat pitkän tähtäimen 
suunnitelman mukaiset investoinnit (ns. PTS-investoinnit). Niiden alus-
tava kokonaiskustannusarvio 20 vuoden ajalta on tarjoushetken hinta-
tasossa 2 950 000 euroa. Kustannus on sidottu rakennuskustannusin-
deksiin. Palveluntuottajalle maksettavat PTS-investoinnit katetaan käyt-
täjältä perittävän pääomavuokran osuudesta.

Tilakustannus käyttäjälle

Hankkeen investointikustannuksen enimmäishinnan perusteella lasket-
tu alustava arvio rakennuksen kokonaisvuokrasta on 273 054 euroa 
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kuukaudessa, eli 3 276 644 euroa vuodessa. Kuukausivuokra on 31,05 
euroa/m², josta pääomavuokran osuus on 24,85 euroa/m², ylläpitovuok-
ran osuus on 5,70 euroa/m² sekä hallintokulusta 0,5 euroa/m². Vuok-
ranmaksun perusteena on  8 794 htm².

Lopullinen vuokra lasketaan hankkeen valmistuttua toteutuneiden kus-
tannusten mukaan. Sisäisen vuokran malli tullaan hankkeen aikana 
uudistamaan kiinteistöstrategian perusteella. Nykyinen sisäisen vuok-
ran laskenta perustuu malliin, jonka mukaan rakennus kuluu 30 vuo-
dessa 70 prosenttia. Elinkaarimallissa palveluntuottaja vastaa luovu-
tuskuntovaatimusten täyttymisestä, jolloin rakennuksen kuluma 20 
vuoden jälkeen on noin 15 prosenttia.

Väistötilat

Hankkeella ei ole väistötila tarvetta.

Rakentamiskustannukset ja hankkeen rahoitus

Teoreettisen tilantarpeen perusteella arvioitu hankkeen enimmäishinta 
on 48 044 000 euroa heinäkuun 2020 kustannustasossa. Investoinnin 
kustannukset ovat noin 4 644 euroa/brm² ja 43 675 euroa/oppilas.  

Vuoden 2020 talousarvion liitteen Vuokra- ja osakekohteiden suunnit-
teilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosina 2020–2022 mukai-
sesti hanke on suunniteltu toteutettavaksi kaupungin oman investoin-
tiohjelman ulkopuolisena hankkeena. Hanke on valmisteltu Helsingin 
kaupungin kokonaan omistaman Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen to-
teutettavaksi.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, 
joka omistaa pääasiassa Helsingin kaupungin oman palvelutuotannon 
käytössä olevia rakennuksia Helsingin kaupungilta vuokratuilla tai kiin-
teistöyhtiön omistamilla tonteilla. Rakennuksissa toimii kaupungin usei-
den eri toimialojen, yksiköitä. Yhtiölle on luonteenomaista monipuolinen 
yhteistyö kaupungin kanssa, sillä se on toteuttanut useita uudis- ja pe-
ruskorjaushankkeita kaupungille. Lisäksi yhtiön huolehtii kaupungin 
käytössä olevien omistamiensa toimitilakiinteistöjen hoidosta. 

Hyödyntämällä olemassa olevaa yhtiötä ja sen organisaation osaamis-
ta vältetään uuden yhtiön perustaminen ja organisaation rakentaminen 
sekä uuden erillisen yhtiön hallinnointi. Hanke sopii hyvin Kiinteistö Oy 
Helsingin Toimitiloille. Uudiskohteen talouden seuranta eriytetään 
omalle kustannuspaikalleen. Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat rahoittaa 
hankkeen pääosin pitkäaikaisella lainalla. Yhtiön mahdollisesta pää-
omittamisesta päätetään erikseen. Mikäli yhtiö hankkii rahoituksen ra-
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hoituslaitoksilta, tulee se hakemaan hankkeen laajuuden ja luonteen 
johdosta lainoille Helsingin kaupungin takauksen.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Tavoiteaikataulun mukaan hankintapäätös toteuttajasta ja palveluntuot-
tajasta, joka vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta tehdään 
tammikuussa 2021. Rakentamisen on tarkoitus alkaa keväällä 2021 ja 
tilojen on tarkoitus valmistua toukokuussa 2023 siten, että tilat otetaan 
käyttöön elokuussa 2023. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut 24.11.2020 hankesuunni-
telmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa hyvin kasva-
tuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on kokonai-
suudessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 17.09.2020 
§ 106

HEL 2020-005494 T 02 08 03 00

Runokylänkatu 2
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Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron 
kampuksen elinkaarihankkeen 3.9.2020 päivätyn hankesuunnitelman 
hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on noin 10 350 brm² ja ra-
kentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottoma-
na 48 044 000 euroa heinäkuun 2020 kustannustasossa.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa han-
kesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Sirkka-Liisa Sundvall, projektinjohtaja, puhelin: 310 23058

sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 834
V 9.12.2020, Selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta 
suoritetuista toimenpiteistä

HEL 2019-004956 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupunginvaltuustolle esityslistan liittee-
nä olevan selvityksen vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta suo-
ritetuista toimenpiteistä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Liitteen sivulta 8 teksti 
"Kaupunginkanslia on käyttänyt toimialajohtajan mahdollisuutta lausua 
aloitteista suoraan ja on hyvin kannatettavaa, että aloitettua käytäntöä 
jatketaan. Tarkasteluun voisi jatkossa myös ottaa, onko lausuntoja tar-
peen pyytää lainkaan, jos lautakunta tai toimiala on äskettäin lausunut 
samankaltaisesta asiasta."

Muutetaan muotoon:

"Kaupunginkanslia on käyttänyt toimialajohtajan mahdollisuutta lausua 
aloitteista suoraan. Tarkasteluun voisi jatkossa myös ottaa, onko lau-
suntoja tarpeen pyytää lainkaan, jos lautakunta tai toimiala on äskettäin 
lausunut samankaltaisesta asiasta. Kaupunginhallitus pitää kuitenkin 
tärkeänä, että lautakunnilla on jatkossakin riittävä mahdollisuus ottaa 
kantaa aloitteisiin ja että aloitteiden käsittelystä lautakunnissa linjataan 
aloiteprosessia kehitettäessä."

Kannattaja: Sanna Vesikansa

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toi-
menpiteistä
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle esityslistan liit-
teenä olevan selvityksen vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta 
suoritetuista toimenpiteistä.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus sekä asianomaiset lautakunnat antoivat toukokuussa 
lausunnot tarkastuslautakunnalle vuoden 2019 arviointikertomuksessa 
esitetyistä toimenpidesuosituksista ja -kehotuksista. Näissä lausun-
noissa esitettiin, mihin toimenpiteisiin kaupunginkanslian ja toimialojen 
oli tarkoitus ryhtyä arviointikertomuksen johdosta.

Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2020 tarkastuslautakunnan ehdotuksen 
mukaisesti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 
vuodelta 2019 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten 
lautakuntien lausunnot sekä kehotti kaupunginhallitusta antamaan jou-
lukuun 2020 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin 
toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat tahot ja tilivelvolliset ovat ryhty-
neet arviointikertomuksen johdosta.

Toimenpiteet, joihin kaupunginkanslia ja toimialat ovat ryhtyneet ar-
viointikertomuksen esitettyjen toimenpidesuositusten ja -kehotusten 
johdosta, on koottu liitteenä olevaan selvitykseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toi-
menpiteistä

Oheismateriaali

1 Arviointikertomus 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Tiedoksi

Tarkastusvirasto
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.11.2020 § 812

HEL 2019-004956 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

23.11.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

25.05.2020 Ehdotuksen mukaan

18.05.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 17.06.2020 § 169

HEL 2019-004956 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1 merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodel-
ta 2019 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten 
lautakuntien lausunnot
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2 kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2020 loppuun 
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toimin-
nasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointiker-
tomuksen johdosta

3 merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2019
4 hyväksyä tilintarkastuskertomuksessa esitetyn perusteella tilinpää-

töksen
5 myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyy-

destä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2019 kau-
pungin hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

Käsittely

17.06.2020 Ehdotuksen mukaan

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi menettelyn, 
että esityslistan asioiden 6 ja 7 kohdalla keskustelu käydään yhdessä. 
Keskustelun kuluessa on tehtävä molempia asioita koskevat ehdotuk-
set.

Esittelijä
Tarkastuslautakunta

Lisätiedot
Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: 31036545

minna.tiili(a)hel.fi
Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: 31036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.06.2020 § 99

HEL 2019-004956 T 00 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi lausunnon seuraavista arvioin-
tikertomuksen kohdista:

Kaupunginkanslian, pormestarin ja apulaispormestareiden toimialoille antama oh-
jaus

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen sivuilla 27–31 seu-
raavaa:

Apulaispormestareiden ja toimialajohtajien tulee 
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 selventää toimialansa henkilöstölle apulaispormestarin ja toimiala-
johdon välinen työnjako.

Kaupunginhallituksen tulee

 arvioida kansliapäällikölle hallintosäännössä määriteltyjen tehtävien 
tarkoituksenmukaisuus.

Kaupunginkanslian tulee

 parantaa osastojensa välistä koordinaatiota.
 osallistaa toimialat kaupunkiyhteisten linjausten valmisteluun riittä-

vän aikaisessa vaiheessa.
 parantaa kaupunginkanslian ja toimialojen välistä vuoropuhelua 

osallistumalla ja tutustumalla enemmän toimialojen toimintaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunta toteaa, että arviointikertomuksessa 
mainitut huomiot kaupunginkanslian ohjauksesta ovat oikeansuuntai-
sia. Kaupunginkanslian siiloutuneisuus haastaa toimialan hallinnon 
työskentelyä ja tuottaa ristipaineita strategian toteuttamisen ja taloudel-
listen vaatimusten kesken.

Kaupunginkanslian palvelutehtävää toimialojen suuntaan tulisi kehittää 
ja ottaa toimialojen asiantuntijat mukaan prosessien kehittämiseen, jol-
loin annettujen ohjeiden käytettävyys paranisi. Lisäksi tulisi kiinnittää 
huomiota ohjeistuksien ja linjauksien aikataulutukseen, jotta toimialoilla 
ehditään reagoida pyyntöihin mahdollisimman hyvin.

Tilankäytön tehostamisen vaikutukset

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen sivuilla 32–35 seu-
raavaa:

Kaupunginkanslian ja toimialojen tulee 

 toteuttaa mahdollinen monitoimitiloihin siirtyminen siten, että asiak-
kaat ja henkilöstö voivat alusta alkaen osallistua tilojen suunnitte-
luun.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että toimialan osallisuus- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmaan vuosille 2018–2021 on kirjattu tavoite 
laatia osallisuus- ja viestintäsuunnitelmamallit kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan tilahankkeisiin (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.11.2018, 
§ 213). Tavoitetta on tarkennettu ja vahvistettu toimialan palveluverk-
kosuunnittelun periaatteissa (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
14.1.2020, § 3), jonka mukaisesti toimialalla otetaan käyttöön tilahank-
keiden vuorovaikutusmalli ja laajennetaan asukkaiden ja muiden tilan 
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mahdollisten käyttäjien osallistumista merkittävien tilahankkeiden oh-
jaukseen. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilahankkeissa on pääsääntöisesti 
otettu kaupunkilaiset ja tilojen tulevat käyttäjät mukaan suunnitteluun. 
Kaupunkilaisten osallistaminen tilasuunnitteluun nähdään toimialan 
palvelutehtävänä, viimeisimpinä esimerkkeinä toimialan uudet työtilat ja 
Töölön kisahallin remontti. Toimialan keväällä 2020 valmistuvien uu-
sien työtilojen ja kaupunkilaisten yhteisölle avoimen aulatilan suunnitte-
lussa Fredriksberg talo B:n toimitilat Sturenkadulla on suunniteltu alu-
een asukkaiden sekä toimialan henkilöstön tarpeet huomioiden. Tietoa 
kerättiin työntekijöiltä ja alueen asukkailta kyselyiden, haastatteluiden 
ja kahden työpajan avulla. Töölön kisahallin remontin tarvesuunnittelun 
osana kuultiin Kisahallin nykyisiä käyttäjiä sekä laajemmin kaupunkilai-
sia kyselyn ja työpajan avulla syksyllä 2019. 

Haasteena kaupunkilaislähtöiselle tilasuunnittelulle kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalla on resurssien puute tilasuunnittelua ohjaavien palvelui-
den projektijohtamisesta ja palveluiden kehittämisestä. Lisäksi kaupun-
gin organisaatio asettaa palvelut omiin budjetti- ja päätöksenteon sek-
toreihinsa, mikä vaikeuttaa usean palvelun yhteisten tilojen suunnitte-
lua ja yhteistyötä tilojen käytössä.

Digitaalisten asiointipalvelujen laatu

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen sivuilla 54–59 seu-
raavaa:

Toimialojen ja kaupunginkanslian tulee

 edelleen tunnistaa palveluita, joita kaupunki voi tarjota ennen asiak-
kaan tekemää aloitetta silloin, kun kaupungilla on palvelutarve tie-
dossa.

 kehittää palvelujen yhteen toimivuutta niiden tietojen osalta, jotka 
asiakas on antanut tai jotka kaupungilla on muuta kautta käytös-
sään.

 kehittää digitaalisia palveluita siten, että asiakas voisi hoitaa asian-
sa alusta loppuun saman palvelukanavan kautta.

 säilyttää perinteiset palvelut digitaalisten palveluiden rinnalla palve-
lujen yhdenvertaisen saavutettavuuden varmistamiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että toimialan palveluja kehi-
tetään asiakaslähtöisesti, asiakkaan näkökulmasta, hyödyntämällä 
asiakastietoa sekä arvioimalla vaikuttavuutta. Omadata-asiakkuus on 
helsinkiläisten ja muiden palveluiden käyttäjien yhtenäisen asiakasko-
kemuksen perusta. Palveluiden ja toiminnan kehittämisen perustana 
käytetään tietoa ja niitä markkinoidaan asiakaslähtöisesti ja monikana-
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vaisesti. Asukkaat voivat määritellä kiinnostuksen kohteensa, minkä 
perusteella heille voidaan tarjota palveluja ja asiakasviestintää kohden-
netusti. 

Kaupunkistrategian mukaisesti koko kaupunkia kehitetään kokeilujen 
sekä luovan elinkeino- ja kansalaistoiminnan alustana. Kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan tavoitteena on toimia johtavana kokeilualustana. 
Kaikkea ei tehdä itse, vaan yhdessä tekemisen ja kokeilukulttuurin 
ekosysteemiä rakennetaan kaikkien kiinnostuneiden kanssa. Toimialan 
keskeinen digitalisaatiotavoite on ehkäistä digitaalista syrjäytymistä ja 
tehdä digitaalisiin palveluihin pääsy helpoksi. Kirjastojen asiakastieto-
koneet takaavat kaikille pääsyn tietoverkkoon ja sähköisiin palveluihin 
ja henkilöstö tarjoaa opastusta ja neuvontaa niiden käytössä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelman ensimmäisen 
vuoden aikana on käynnistetty koko toimialan verkkosivustokokonai-
suuuden uudistaminen ottaen huomioon muun muassa saavutettavuu-
den ja palvelujen paremman löydettävyyden. Uudistus noudattaa kau-
punkiyhteistä verkkokanavalinjausta. Ensimmäiset uudet verkkosivustot 
ovat tapahtumat.helsinki sekä nuorten.helsinki -sivustot. 

Toimiala on siirtämässä pääkehitysvastuuta Helsinki Profiilin jatkokehit-
tämisestä kaupungin kanslialle. Helsinki-profiilin ajatuksena on, että 
asiakas itse hallitsee omia tietojaan ja antaa luvan kullekin palvelulle 
käyttää niitä. Tulevaisuudessa Helsinki-profiilin käyttöönotto auttaa 
kaupunkia myös profiloimaan asiakkaalle juuri häntä kiinnostavaa sisäl-
töä ja tekemään proaktiivista viestintää. Tarve yhtenäiselle käyttäjähal-
linnalle ja asiakkuudelle nousi alun perin kulttuurin ja vapaa-ajan haja-
naisen asiakashallintakokonaisuuden tarpeista.

Osana digitalisaatio-ohjelmaa Helsingin kaupunki uudistaa tilavarauk-
siin liittyvää digitaalista kokonaisuutta. Uudistuksen tavoitteena tarjota 
laajasti kaupungin tiloja eri toimijoiden käyttöön, mahdollistaen kansa-
laistoiminnan eri muodot ja tehostaen samalla kaupungin tilojen käyt-
töä. Digitaalisen kokonaisuuden tulee tarjota kaupunkilaisille mahdolli-
simman yhtenäinen käyttäjäkokemus sekä selkeät prosessit ja periaat-
teet tilojen varaamiseen liittyen. Digitaaliset ratkaisut muodostavat laa-
jan kokonaisuuden, hyödyntäen muita kehitteillä olevia osuuksia kuten 
esim. Helsinki-profiilia, verkkomaksamista ja monikanavaista asiakas-
palvelua. Tavoitteena on tilojen varaamisen sujuva käyttäjäpolku ja lä-
pinäkyvä prosessi.

Toimialan digiohjelman puitteissa on julkaistu täysin uusi Kulttuurin 
kummilapset -palvelu, joka jalkautuu muun muassa neuvoloiden kautta. 
Joka vuosi kokonainen ikäluokka saa oman kulttuuriorganisaation 
kummikseen. Sama organisaatio lähettää vuosittain kummilapsilleen 
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kutsuja kutsuvierastilaisuuksiin ja rakentaa siten tiivistä kulttuurisidettä 
asukkaisiin. Myös veneiden laituripaikkojen varaamisen prosessi digita-
lisoitiin.

Toimialan digiohjelma on tunnistanut runsaasti kehityskohteita tuleville 
vuosille. Kehityskohteita pyritään priorisoimaan käyttäjätarpeet, kau-
punkistrategian painopisteet ja kustannussäästöt huomioiden. Muun 
muassa kirjastojen Helmet-sivuston uusimisen palvelumuotoilu käyn-
nistetty.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan uusien digitaalisten palveluiden kehit-
tämisessä on selkeät periaatteet, joilla varmistetaan palveluiden laatu:

1. Toimimme asiakaslähtöisesti.
2. Osallistamme ja ehkäisemme syrjäytymistä.
3. Toimimme avoimesti.
4. Toimimme ketterästi ja kokeillen.
5. Teemme yhdessä.
6. Noudatamme parhaita käytäntöjä palvelujen kehittämisessä.
7. Toteutamme joustavia ja helposti hallittavia ratkaisuja

Nämä periaatteet tukevat hyvin valtakunnallisia digitaalisten palvelui-
den arviointikriteerejä. Eri rekistereissä valmiiksi olevia tietoja hyödyn-
netään, asiakkaille  tarjotaan palvelussa selkeät ohjeet ja tukea, palve-
lut kehitetään jatkuvasti saavutettavuusnäkökulma edellä ja auditoi-
daan saavutettavuuden osalta ennen julkaisua, palvelut toimivat yh-
denmukaisella tavalla, palvelut mahdollistavat asioiden maksamisen 
(esim. venepaikat, Varaamon tilavaraukset), palvelut auditoidaan tieto-
turvan ja tietosuojan osalta ennen julkaisua, ja käyttäjät osallistetaan jo 
palvelun konseptointivaiheesta alkaen palvelujen kehittämiseen. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala pyrkii jatkossakin tunnistamaan tilan-
teita, joissa se voi olla tarjoamassa asiakkaille ja asukkaille proaktiivi-
sesti tietoa ja palveluita. Mahdollisuuksia tähän on tunnistettu liikunnan, 
kulttuurin ja kirjastopalveluiden piirissä, mutta myös ennakoivan nuori-
sotyön mahdollisuuksia tutkitaan. Kaupunkiyhteisen Helsinki Profiilin 
tuotantoon saaminen ja jatkuva kehittäminen ovat edellytyksenä 
useimmille käyttötapauksille. Se mahdollistaa myös palveluiden sau-
mattoman yhteen toimivuuden ilman, että asiakkaalta tarvitsee pyytää 
samoja tietoja uudelleen. Asiakas pääsee samoilla kirjautumistiedoilla 
kaikkiin kulttuurin ja vapaa-ajan palveluihin ja hänelle voidaan omien 
mieltymysten perusteella suositella mielekästä tekemistä koko kaupun-
gissa. 
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Digitaalisten palveluiden kehittäminen vapauttaa henkilöstöä palvele-
maan entistä paremmin niitä asiakasryhmiä, jotka eivät käytä digitaali-
sia kanavia.

Liikunta- ja kulttuuripalvelujen omistajaohjaus ja kokonaisuuden hallinta

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen sivuilla 36–39 seu-
raavaa:

Kaupunginhallituksen tulee

 ottaa kantaa siihen, onko toimialojen virkamiesjohdon roolia omista-
jaohjauksessa tarpeen vahvistaa.

 ottaa kantaa siihen, mikä on ohjaus- ja koordinaatioryhmien rooli 
konserniohjauksessa. 

Kaupunginkanslian tulee

 valmistella kaupunginhallitukselle päätös siitä, miten tytäryhteisöjen 
omistajaohjausvastuut jakautuvat pormestarin ja apulaispormesta-
reiden kesken.

 valmistella konsernijaostolle ja kaupunginhallituksen päätettäväksi 
yhteisökohtainen omistajastrategia aina, kun uusi tytäryhteisö pe-
rustetaan. 

Kaupungilta on tähän mennessä puuttunut selkeä määrittely kulttuurin 
ja vapaa-ajan palveluissa siitä, mitä kaupunki tekee itse, millaista toi-
mintaa avustetaan, mitä toteutetaan yhteistyöllä yritysten, yhteisöjen ja 
kansalaisten kanssa ja mikä jää muiden toimijoiden vastuulle. Määritte-
ly on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sitova tavoite vuodelle 2020.

Liikuntasektorin ja kulttuurisektorin omistajaohjaus on arvion mukaan 
järjestetty pääosin tarkoituksenmukaisesti ja kokonaisuuden hallintaa 
kehitetään. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että konserni- ja 
omistajaohjauksen tehtävät ja vastuut on kuvattu hallintosäännössä ja 
kaupunginkanslian toimintasäännössä sekä kaupunginvaltuuston päät-
tämässä konserniohjeessa. Omistajaohjauksen vastuut ovat niiden pe-
rusteella selkeät ja toimivalta konserniohjauksessa on konsernijohdon 
ohella kaupunginkanslialla. Tarvetta hallintosäännön tai konserniohjeen 
muuttamiselle ei ole tältä osin tunnistettu.

Toimiala toivoo itselleen vahvempaa roolia omistajaohjauksessa. Epä-
virallista ja hyvää yhteistyötä talousarviotavoitteiden asettamisvaihees-
sa on toimialan ja kaupunginkanslian konserniohjausyksikön välillä, 
mutta tämä yhteistyö pitäisi kuvata ja todentaa kirjallisesti. Toimintae-
dellytyksiä ja kaupungin kokonaisetua parantaisi toimialajohtajan puhe- 
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ja läsnäolo-oikeus konsernijaostossa kulttuurin ja liikunnan alan tytä-
ryhteisöjen asioiden kohdalla.

Lautakunta toteaa, että kaupungin vahvan ja aktiivisen omistajaohjauk-
sen kannalta on tärkeää, että tytäryhtiöiden hallituksissa on henkilöitä, 
joilla on hyvä käsitys siitä, mitä kaupunki omistajana haluaa ja millaisia 
yleisiä intressejä kaupungilla on. Konserni-intressin edistämiseen liitty-
vät perusteet puoltavat sitä, että konsernijohtoon kuuluvan henkilön 
osallistumista kaupungin tytäryhtiön hallitukseen ei ole pidettävä peri-
aatteellisesti ja kategorisesti ongelmallisena.

Lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

02.06.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Nasima Razmyar: POISTETAAN lausunnon lopusta seuraavat kappa-
leet: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että omistajaohjausta ei ole 
järjestetty kulttuurin ja liikunnan osalta siinä mielessä tarkoituksenmu-
kaisesti, että toimialan viranhaltijoilla ei ole selkeää roolia omistajaoh-
jauksessa.

Se, mitä tuotetaan konserniyhtiöissä ja mitä kaupungin toimialalla, tulisi 
nähdä palvelustrategisena valintana ja jota pitäisi tarkastella kokonai-
suutena. Liikuntajohtajan ja kulttuurijohtajan vastuulla on hallintosään-
nön mukaan johtaa liikunta- ja kulttuuripolitiikkaa. Tähän tehtävään ei 
nykyisessä mallissa oli riittäviä välineitä. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta näkee, että toimialan tulee pystyä osallistumaan oman 
sektorinsa tytäryhteisöjen ohjaamiseen. Epävirallista ja hyvää yhteis-
työtä talousarviotavoitteiden asettamisvaiheessa on toimialan ja kau-
punginkanslian konserniohjausyksikön välillä, mutta tämä yhteistyö pi-
täisi kuvata ja todentaa kirjallisesti.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin roolia tulisi vah-
vistaa hallintosäännön 9 luvun 2 §:n 7. kohdan mukaisessa tehtäväs-
sään, eli että hän toimialallaan osaltaan vastaa kaupungin edun valvo-
misesta niissä yhteisöissä ja säätiöissä, joissa kaupungilla on mää-
räysvaltaa. Lisäksi toimialan johtavien viranhaltijoiden toimintaedelly-
tyksiä ja kokonaiskuvaa kaupunkikonsernin tarjoamista sektorin palve-
luista parantaisi toimialajohtajien osallistuminen kulttuurin ja liikunnan 
alan tytäryhteisöjen vuosittaisiin tavoiteneuvotteluihin. Toimintaedelly-
tyksiä ja kaupungin kokonaisetua parantaisi toimialajohtajan puhe- ja 
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läsnäolo-oikeus konsernijaostossa kulttuurin ja liikunnan alan tytäryh-
teisöjen asioiden kohdalla.

Lisäksi arvioinnissa todetaan, että vuoden 2017 tarkastuskertomukses-
sa mainittu konsernijohtoon kuuluvien luottamushenkilöiden ja viranhal-
tijoiden kaksoisrooli omistajaohjauksessa on edelleen ongelmallinen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tarkastuslautakunnan ehdotuk-
sia tältä osin kannatettavina.

TILALLE lisätään seuraavat kappaleet:

Liikuntasektorin ja kulttuurisektorin omistajaohjaus on arvion mukaan 
järjestetty pääosin tarkoituksenmukaisesti ja kokonaisuuden hallintaa 
kehitetään. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että konserni- ja 
omistajaohjauksen tehtävät ja vastuut on kuvattu hallintosäännössä ja 
kaupunginkanslian toimintasäännössä sekä kaupunginvaltuuston päät-
tämässä konserniohjeessa. Omistajaohjauksen vastuut ovat niiden pe-
rusteella selkeät ja toimivalta konserniohjauksessa on konsernijohdon 
ohella kaupunginkanslialla. Tarvetta hallintosäännön tai konserniohjeen 
muuttamiselle ei ole tältä osin tunnistettu.

Toimiala toivoo itselleen vahvempaa roolia omistajaohjauksessa. Epä-
virallista ja hyvää yhteistyötä talousarviotavoitteiden asettamisvaihees-
sa on toimialan ja kaupunginkanslian konserniohjausyksikön välillä, 
mutta tämä yhteistyö pitäisi kuvata ja todentaa kirjallisesti. Toimintae-
dellytyksiä ja kaupungin kokonaisetua parantaisi toimialajohtajan puhe- 
ja läsnäolo-oikeus konsernijaostossa kulttuurin ja liikunnan alan tytä-
ryhteisöjen asioiden kohdalla.

Lautakunta toteaa, että kaupungin vahvan ja aktiivisen omistajaohjauk-
sen kannalta on tärkeää, että tytäryhtiöiden hallituksissa on henkilöitä, 
joilla on hyvä käsitys siitä, mitä kaupunki omistajana haluaa ja millaisia 
yleisiä intressejä kaupungilla on. Konserni-intressin edistämiseen liitty-
vät perusteet puoltavat sitä, että konsernijohtoon kuuluvan henkilön 
osallistumista kaupungin tytäryhtiön hallitukseen ei ole pidettävä peri-
aatteellisesti ja kategorisesti ongelmallisena.

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nasima Razmyarin vastaehdotuksen mukaisesti muutettu-
na.

Jaa-äänet: 1
Mika Ebeling
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Ei-äänet: 12
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Arja Karhuvaara, Heimo 
Laaksonen, Otto Meri, Sami Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Nasima 
Razmyar, Ville Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Niilo Toivonen, Laura 
Varjokari

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Lautakunta hyväksyi Nasima Razmyarin vastaehdotuksen mukaan 
muutetun ehdotuksen äänin 1 - 12.

19.05.2020 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi
Joonas Pekkanen, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 25031

joonas.pekkanen(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 02.06.2020 § 44

HEL 2019-004956 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä 
päättäisi:

− merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodel-
ta 2019 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten 
lautakuntien lausunnot

− kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2020 loppuun 
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toimin-
nasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointiker-
tomuksen johdosta

− merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2019
− hyväksyä tilintarkastuskertomuksessa esitetyn perusteella tilinpää-

töksen
− myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyy-

destä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2019 kau-
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pungin hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

14.04.2020 Ehdotuksen mukaan

08.04.2020 Ehdotuksen mukaan

07.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili(a)hel.fi
Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.05.2020 § 309
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi tarkastuslautakunnalle seuraavan 
lausunnon:

Sitovien toiminnan tavoitteiden arviointi

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen sitovien toiminnan ta-
voitteiden arvioinnista (sivut 14−19) seuraavaa:

kaupunkiympäristön toimialan tulee:

 Selkeyttää kaavoitetun asuntokerrosalan mittarin täydennysraken-
tamisen osuuden määritelmää.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että vuoden 2019 aikana 
kaavoitettiin ennätysmäärä asuinkerrosalaa. Tulos ylitti asetetun tavoi-
tetason 700 000 k-m2 huomattavasti. Tavoitetasosta täydennysraken-
tamista on 40,2 %. Vuoden 2019 tulokseen vaikutti voimakkaasti Her-
nesaaren asemakaava, joka yksin tuotti 315 000 k-m2 asuntokerrosa-
laa. Ison yksittäisen projektialueen asemakaavan vaikutus kokonaisker-
rosalaan suhteutettuna on merkittävä, eikä ole mahdollista, että tavoite-
tason ylittyessä kokonaiskerrosalan osalta myös vuorovaikutuksellisesti 
huomattavasti vaativampi täydennysrakentamisen tavoite kasvaa sa-
massa suhteessa. Vähimmäismäärä tulee kuitenkin saavuttaa. Kau-
punkiympäristön toimialan sitova toiminnallinen tavoite täydennysra-
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kentamisen osalta on asetettu niin, että vähimmäismäärä 40% täyttyy 
tavoitetason osalta ja toimintasuunnitelmat on laadittu sen perusteella.

Tämän vuoksi kaupunkiympäristön toimiala on katsonut, että vuoden 
2019 sitova toiminnan tavoite on asuinkerrosalan kaavoittamisen sekä 
sen täydennysrakentamisen osuuden osalta on täyttynyt.

Sanamuotoa on jatkossa mahdollista täsmentää siten, että tulkinnanva-
raa ei ole, esimerkiksi muotoon; kaavoitetaan vähintään 700 000 k-m2 
pääosin raideliikenteen palvelualueelle. Tavoitetasosta on täydennys-
rakentamista vähintään 40% (280 000 k-m2).

Kaupunginkanslian, pormestarin ja apulaispormestareiden toimialoille antama oh-
jaus

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen kaupunginkanslian, 
pormestarin ja apulaispormestareiden toimialoille antamasta ohjauk-
sesta (sivut 27−31) seuraavaa: 

Apulaispormestareiden ja toimialajohtajien tulee:

 Selventää toimialansa henkilöstölle apulaispormestarin ja toimiala-
johdon välinen työnjako

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että kaupunkiympäristön 
toimialan apulaispormestarin ja toimialajohtajan roolit, työnjako ja toi-
mivalta ovat olleet selvät organisaatiomuutoksen alusta alkaen, joten 
asiassa ei ole selventämistarvetta toimialan henkilöstölle.

Tilankäytön tehostamisen vaikutukset

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen tilankäytön tehosta-
misen vaikutuksista (sivut 32−35) seuraavaa:

Kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee:

 Päiväkotien peruskorjauksissa ja rakentamisessa varmistaa, että 
erityisesti pienistä lapsista koostuville lapsiryhmille on varattu riittä-
västi rajattavissa olevia rauhallisia tiloja.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että päiväkotien suunnitte-
lussa ja rakentamisessa noudatetaan Kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan laatimaa tilaohjelmaa ja kaupungin suunnitteluohjeita. Näiden 
tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmukainen oppimi-
sympäristö, joka tukee sekä lasten että henkilökunnan fyysistä, psyyk-
kistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat suunnitellaan kaikille lapsille sopi-
viksi sekä lasten kasvua ja kehitystä tukevaksi toimintaympäristöksi. 
Pedagogisesti monipuolisilla ja tarkoituksenmukaisesti mitoitetuilla tila-
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ratkaisuilla tuetaan varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista. Tilarat-
kaisuissa on otettu huomioon lasten erilaiset tarpeet mukaan lukien 
tarve rauhallisiin tiloihin ja lepoon. Pihasuunnittelulla edistetään kaik-
kien lasten hyvinvointia toteuttamalla turvallinen ja valvottava leikkipiha, 
josta löytyy tiloja rauhoittumiselle. Kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan edustaja on mukana hankkeiden suunnittelu- ja rakentamisproses-
sissa alun tarveselvitysvaiheesta rakennuksen käyttöönottoon asti. 
Valmistuneiden hankkeiden tavoitteiden mukaisuutta ja toimivuutta mi-
tataan joka toinen vuosi KTI-kyselyllä, joka on kohdistettu sekä Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan edustajille että päiväkodin johtajille. Li-
säksi hiljattain on otettu käyttöön RALA-kysely, jonka kysymykset koh-
distetaan lisäksi henkilöstölle laajemminkin. Suunnitteluohjeita kehite-
tään ja päivitetään jatkuvasti Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan se-
kä Kaupunkiympäristön toimialan yhteistyönä.

Lautakunta korostaa, että päiväkotitilojen uudisrakentamisessa ja pe-
ruskorjauksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kullekin 
ryhmälle on rajattavissa tila rauhalliseen pienryhmäkäyttöön.

Lisäksi kaupunginkanslian ja toimialojen tulee:

 Toteuttaa mahdollinen monitoimitiloihin siirtyminen siten, että asiak-
kaat ja henkilöstö voivat alusta alkaen osallistua tilojen suunnitte-
luun.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että työympäristöjen suun-
nittelun lähtökohtana ovat kaupungin linjaukset koskien mm. tilatehok-
kuutta sekä toimialan omat linjaukset. Hankkeissa toteutettava henki-
löstön osallistamismenettely tehdään käyttäjätoimialan toimesta. Osal-
listamiskäytännöt ovat usein laajoja ja perusteellisia, mutta vaihtelevat 
jonkin verran toimialojen omien käytäntöjen ja hankkeiden laajuuden 
mukaan. Työympäristön suunnittelun pohjaksi käyttäjätoimiala laatii 
työympäristökonseptin, jonka pohjaksi tehdään kyselyitä henkilöstölle. 
Suunnitteluvaiheessa osallistetaan edellä mainittujen reunaehtojen 
puitteissa henkilöitä, joita muutto uusiin toimitiloihin koskee. Muuton 
jälkeen toimialat keräävät henkilöstöltä palautetta uusista tiloista omien 
käytäntöjensä mukaan.

Esteettömyyslinjausten toteutuminen

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen esteettömyyslinjaus-
ten toteutumisesta (sivut 50−53) kohdassa seuraavaa:

kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan tulee:

 Määritellä mitä, mille taholle ja kuinka usein esteettömyystyöryhmä 
on velvollinen raportoimaan esteettömyydestä.
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 Varmistaa, että toimialoille nimetään esteettömyysasiantuntemuk-
sesta vastaavia henkilöitä, jotka seuraavat toimialansa esteettö-
myyttä, vastaanottavat kuntalaisilta esteettömyyteen liittyvää palau-
tetta, antavat neuvontaa ja tiedottavat esteettömyydestä kaupunki-
laisille.

 Lisätä esteettömyyteen liittyvää koulutusta toimialojen asiantuntijoil-
le yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että kansliapäällikkö asetti 
20.12.2017 esteettömyystyöryhmän, johon on nimetty edustaja kau-
pungin eri toimialoilta ja kaupunginkansliasta. 

Esteettömyystyöryhmän tehtävänä on:

 Seurata kaupungin esteettömyyslinjausten toimenpiteiden toteutus-
ta.

 Lisätä tietoisuutta esteettömyyden merkityksestä asukkaiden hyvin-
voinnille ja terveydelle.

 Koordinoida ja edistää kaupungin esteettömyystyötä ja seurata es-
teettömyyden toimeenpanoa käytännön hankkeissa eri toimialoilla 
ja liikelaitoksissa

 Yhteistyö vammais- ja vanhusneuvoston sekä yhdenvertaisuustoi-
mikunnan ja tasa-arvotoimikunnan kanssa on tehtävien toteuttami-
sen kannalta tärkeää.

 Antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita tehtäviensä toteuttamiseksi.

Kaupunkiympäristön toimiala määrittelee yhteistyössä kaupunginkans-
lian kanssa mille tahoille ja kuinka usein esteettömyystyöryhmän tulee 
raportoida toiminnastaan, sillä esteettömyystyöryhmän perustamisen 
yhteydessä raportointivelvollisuutta ei ole todettu. Esteettömyystyöryh-
män näkemyksen mukaan jatkossa raportointi on hyvä tehdä kahden 
vuoden välein toimialojen johtoryhmille. Mahdollisesti kaupunginhalli-
tukselle raportoinnissa noudatetaan kansliapäällikön nimeämien vas-
taavanlaisten työryhmien raportointikäytäntöä. Lisäksi toimialojen joh-
don harkinnan mukaan voidaan esitellä tilannekatsaus ko. toimialan es-
teettömyyden edistämisestä myös toimialojen lautakunnissa. Esteettö-
myystyöryhmä päivittää vuoden 2020 loppuun mennessä esteettö-
myyslinjaukset ja -mittariston, joiden perusteella raportointitiedot koo-
taan. Esteettömyystyöryhmän toimialojen edustajia velvoitetaan toimit-
tamaan tiedot esteettömyysasiamiehelle, joka kokoaa kaupunkitasoi-
sen raportin.

Esteettömyystyöryhmä luo mallin, jolla varmistetaan, että toimialoille 
nimetään esteettömyysasiantuntemuksesta vastaavia henkilöitä. Toi-
mialojen esteettömyysyhteyshenkilöt seuraavat sekä edistävät ja kehit-
tävät toimialansa esteettömyyttä, vastaavat kuntalaisilta saatuun es-
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teettömyyteen liittyvään palautteeseen, antavat neuvontaa ja tiedotta-
vat/viestivät toimialansa esteettömyydestä kaupunkilaisille. Tämä toi-
menpide lisätään päivitettäviin esteettömyyslinjauksiin.

Esteettömyyteen liittyvää koulutusta toimialojen asiantuntijoille on jär-
jestetty yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa jo useiden vuosien 
ajan. Toimialojen tulee määritellä toimialansa koulutustarve ja huolehtia 
siitä, että koulutuksiin myös osallistutaan. Esteettömyystyöryhmän 
kautta edistetään koulutustarpeen kartoittamista ja koulutustilaisuuk-
sien järjestämistä. Kaupungin esteettömyysasiamies konsultoi suunnit-
telijoita esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden löytämisessä. Helsinki 
kaikille –sivustolta löytyy paljon suunnitteluohjeita. Kaupungin eri toi-
mialoilla on sekä toimialan sisäisiä että kaupunkitasoisia osallisuusver-
kostoja, joihin osallistuu toimialojen asiantuntijoita, suunnittelijoita, vies-
tijöitä ja vuorovaikuttajia. Osallisuusverkostot ovat yksi kanava käsitellä 
osallisuuden keinoja ja prosesseja sekä kouluttautua esteettömyyden 
ulottuvuuksista. Esteettömyys ja saavutettavuus tulee varmistaa osalli-
suustilaisuuksien järjestämisessä: tilaisuudet järjestetään esteettömis-
sä tiloissa, esitykset ovat saavutettavia ja vuorovaikutus selkeää.

Lisäksi kaupunkiympäristön toimialan tulee:

 Luoda menettelyjä sen varmistamiseksi, että esteettömyys toteutuu 
sekä uudisrakennus- että peruskorjaushankkeissa. Esteettömyyden 
testaamisessa tulee hyödyntää kokemusasiantuntijoita.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että prosesseja on tarpeen 
selkeyttää: vastuutahojen määrittely erilaisille hankkeille ja niiden vai-
heille. Erityisen tärkeää on varmistaa, että suunniteltu esteettömyys 
myös toteutuu. Esteettömyyden toimivuuden tarkistamiseksi ennen ra-
kennuksen käyttöönottoa luodaan malli ja nimetään vastuutahot.

Digitaalisten asiointipalvelujen laatu

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen digitaalisten asiointi-
palvelujen laadusta (sivut 54−59) seuraavaa: 

Toimialojen ja kaupunginkanslian tulee:

 Edelleen tunnistaa palveluita, joita kaupunki voi tarjota ennen 
asiakkaan tekemää aloitetta silloin, kun kaupungilla on palvelutarve 
tiedossa.

 Kehittää palvelujen yhteentoimivuutta niiden tietojen osalta, jotka 
asiakas on antanut tai jotka kaupungilla on muuta kautta käytös-
sään.

 Kehittää digitaalisia palveluita siten, että asiakas voisi hoitaa asian-
sa alusta loppuun saman palvelukanavan kautta.
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 Säilyttää perinteiset palvelut digitaalisten palveluiden rinnalla palve-
lujen yhdenvertaisen saavutettavuuden varmistamiseksi.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että laajaa, järjestelmällistä 
proaktiivisten palvelujen tarjoamista ei ole kartoitettu kaupunkiympäris-
tön toimialalla. Proaktiivisten palvelujen tarve on tiedostettu, ja ratkaisu-
ja on suunniteltu tehtäväksi pistemäisesti järjestelmien uusimisten yh-
teydessä, esimerkkinä pysäköintipalvelut.

Yhteentoimivuuden osalta työtä ohjaa tiedonhallintalaki ja sen määrä-
ajat. Sähköisessä asioinnissa tukeudutaan valtakunnallisiin hallinnon 
tukipalveluihin, siis Suomi.fi:n tarjoamiin palveluihin, ja kaupungin säh-
köisen asioinnin tavoitearkkitehtuurin tukipalveluihin, kuten Helsinki-
tunnistukseen. Laajempaa kansallisen palveluarkkitehtuurin hyödyntä-
mistä ei ole suunniteltu, mutta tiedonhallintalaki tulee tähän pakotta-
maan.

Yhden palvelukanavan malleista kilpailutuksen tai kehityksen alaisina 
vuonna 2020 ovat Heka Oy:n kanssa hankintarenkaana hankittava 
Vuokra-vuokrauksenhallintajärjestelmä, joka parantaa tietojen yhteis-
käyttöä aina vuokra-asunnonhausta asumisen elinkaaren aikaisiin pal-
veluihin. Lisäksi kansallisesti kilpailutetaan rakennusvalvonnan palve-
luita toteuttava järjestelmäkokonaisuus, joka nykyisellään pohjautuu 
SADe-ohjelman tavoittelemaan ”yhden luukun”-palvelutarjoamaan.

Digitaalisten palveluiden, kuten sähköisen allekirjoituksen, lisäksi pyri-
tään mahdollistamaan aiempaa paremmat ajanvaraustoiminnallisuudet 
kaupunkiympäristön asiakkaille. Perinteinen asiakaspalvelu säilytetään 
ja sitä kehitetään uusissa toimitiloissa.

Kaupunkiympäristön toimialalla tiedostetaan hallitusohjelman YritysDi-
gi-hanke ja sen laajat vaikutukset kaupunkiympäristön toimialan toimin-
taan tulevina vuosina. Lainsäädäntö ohjaa digitaalisten palvelujen sekä 
aineistojen saavutettavuuden testauksen ja korjausten aikataulutusta 
vuonna 2020.

Suurten liikennehankkeiden toteuttaminen

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen suurten liikennehank-
keiden toteuttamisesta (sivut 84−87) seuraavaa: 

Kaupunkiympäristön toimialan tulee:

 Järjestää liikennehankkeiden kustannusten ja aikataulujen seuranta 
suunnittelun käynnistymisestä hankkeen valmistumiseen saakka.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että Kaupunkiympäristön 
toimiala kehittää nykyisen valtuustokauden aikana suunnittelu- ja seu-
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rantaprosessejaan siten, että infrahankkeiden kustannusten ja aikatau-
lujen seuranta paranee nykyisestä. Toimialan sisällä on paremmat 
edellytykset hyödyntää tietoa toteutuneista kustannuksista kuin aikai-
semmassa erillisistä virastoista koostuvassa organisaatiossa. Aikajana 
suunnittelun alkamisesta hankkeen valmistumiseen on kestää vuosia ja 
päätöksenteko on monivaiheinen. Lisäksi suunnitelmien ja urakoiden 
rajaukset ja sisältö vaihtelevat. Tämä otetaan huomioon, kun luodaan 
systemaattinen seurantajärjestelmä Kaupunkiympäristön toimialan vas-
tuulla olevien liikennehankkeiden kustannusten ja aikataulun seuran-
nalle suunnittelusta valmistumiseen. Väyläviraston johdolla valmistel-
laan uutta infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmää, jonka nimi 
on IHKU-kustannuslaskentapalvelu. Tämä tulee osaltaan myös paran-
tamaan kustannusten seurantaa ja kustannusarvioihin liittyvien lasken-
tojen tarkkuutta. Uusi kustannuslaskentapalvelu on tarkoitus ottaa käyt-
töön ensi vuoden vaihteessa.

Lisäksi kaupunkiympäristön toimialan ja liikenneliikelaitoksen tulee:

 Varmistaa suurten liikennehankkeiden pysyminen aikataulussa ja 
budjetissa erityisesti parantamalla hankkeiden alkuvaiheen suunnit-
teluprosessia sekä investoimalla riittävästi jo suunnitteluvaiheessa.

 Selvittää, voidaanko suurten liikenneinvestointihankkeiden alkuvai-
heen hankesuunnitelmien yhteydessä esittää päätöksentekoa var-
ten arviota siitä, millä todennäköisyydellä hankkeen budjetti ja aika-
taulu tulevat toteutumaan.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että suuret liikennehank-
keet ovat monimutkaisia ja vaikeasti hallittavia kokonaisuuksia, joiden 
suunnitteluun liittyy useita päätöksentekovaiheita, epävarmuutta ja ris-
kejä. Näiden hankkeiden yleissuunnitteluun on kaupunkiympäristön 
toimialalla ollut käytössä niukasti resursseja suhteessa hankkeiden ko-
koon ja tekniseen vaativuuteen.

Infrahankkeiden suunnittelussa- ja päätöksenteossa Kaupunkiympäris-
tön toimiala noudattaa kaupunginhallituksen keväällä 2018 hyväksy-
mää katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjetta. 
Ohjeen mukaan suurten liikennehankkeiden yleissuunnitelma viedään 
kaupunginvaltuuston päätettäväksi (hankepäätös). Joukkoliikenne-
hankkeissa tarkempi hankesuunnittelu siirtyy sen jälkeen Helsingin lii-
kennelaitoksen (HKL) vastuulle.

Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu valmistelee parhaillaan yleisille 
alueille kohdistuvien hankkeiden yleissuunnitteluohjetta. Tavoitteena 
on, että hankkeiden suunnitteluun panostetaan enemmän jo suunnitte-
lun alkuvaiheessa. Samalla pyritään myös parantamaan alusta alkaen 
suunnittelun moniammatillisuutta, jotta pystytään ottamaan paremmin 
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huomioon kaikki hankkeen toteutukseen ja kustannuksiin vaikuttavat 
tekijät. 

Hankkeiden aikataulu- ja kustannushallinta kehittyy Kaupunkiympäris-
tön toimialalla jatkuvasti, kun saadaan lisää kokemusta isojen infra-
hankkeiden suunnittelusta. Myös suunnittelun ohjeistus on parantunut. 
Samoin suunnittelukonsulttien osaaminen ja kustannuslaskenta esim. 
pikaraitiotiehankkeissa ovat kehittyneet kokemuksen avulla. Esimerkik-
si keväällä 2020 valmistelussa oleva Länsi-Helsingin raitioteiden yleis-
suunnittelussa on panostettu aiempia vastaavia hankkeita enemmän 
suunnitteluun sekä vaikutusten ja kustannusten arviointiin.  

Nykyisen kaltainen suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi mahdollistaa 
sen, että suunnitelma viedään päätöksentekoon useamman kerran ja 
jokaisella kerralla päätöksentekijöiden on mahdollista arvioida, jatke-
taanko hankkeen suunnittelua. Suunnittelun jatkaminen ja tarkentami-
nen tarkoittaa lisäresurssien (raha ja henkilöt) sitomista hankkeeseen. 
Jos panostetaan hankkeiden suunnitteluun nykyistä merkittävästi 
enemmän ennen hankkeen toteutuspäätöstä, käytetään kymmenker-
taisesti rahaa ja henkilöresursseja hankkeisiin, joiden toteutumisesta ei 
ole poliittista päätöstä. Tämä epävarmuus liikennehankkeen toteutuk-
sesta voi vaikuttaa myös kohteen maankäytön suunnitteluun ja tonteis-
ta saataviin tuloihin.

Isojen liikennehankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyy aina 
epävarmuuksia ja riskejä, joista ei ole varmaa tietoa suunnittelun alku-
vaiheessa. Näitä ovat mm. puutteelliset tiedot olemassa olevista raken-
teista ja pohjaolosuhteista. Kustannuslaskennassa epävarmuudet pyri-
tään ottamaan huomioon riittävillä riskivarauksilla, jotka pienenevät 
suunnittelun tarkentuessa. Todennäköisyyksien arvioimiseksi on käy-
tössä Monte Carlon -menetelmä. Tätä hyödynnetään, kun arvioidaan 
riskivarauksen suuruutta.

Kaupunkiympäristön toimialalla on vireillä Infrahankkeiden suunnitte-
luun liittyviä kehittämishankkeita seuraavasti:

 Infrahankkeiden talouden ohjelmoinnin työkalu: Uuden järjestelmän 
tavoite on helpottaa ohjelmointia tekevien henkilöiden työtä ja mah-
dollistaa nykyistä tarkempi, reaaliaikainen toteuman ja talouden 
seuranta. Tavoitteena on lisätä analysointi- ja raportointimahdolli-
suuksia automatisoimalla tietojen siirtäminen ja tallentamalla ohjel-
mointitiedot määrämuotoisesti. Aikataulu: testikäytössä 2021.

 Yleissuunnitteluohje: Toimialalla on tunnistettu tarve ohjeistaa yleis-
ten alueiden yleissuunnitelman vaiheet ja sisältö. Yleissuunnitelman 
tarkempi määritys ja ohjeistuksen laadinta ovat käynnissä. Kehitys-
kohteiksi on tunnistettu lähtötiedot, kustannusten laskenta, riskien 
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hallinta ja laadunvarmistus. Näiden lisäksi tulee kiinnittää aiempaa 
enemmän huomiota eri tekniikkalajien sisältöön ja niiden yhteenso-
vitukseen. Laadittavassa yleissuunnitteluohjeessa määritetään tark-
kuustaso, vaadittava sisältö ja dokumentit. Ohje mahdollistaa suur-
ten yleisten alueiden hankkeiden tehokkaamman suunnittelun ja 
luotettavampaan tietoon perustuvan päätöksenteon. Ohjeistus toimii 
pääsääntöisesti isojen liikennevetoisten infrahankkeiden ohjeena, 
mutta sitä voidaan soveltaa myös kunnallisteknisille yleissuunnitel-
mille. Aikataulu: 06/2020.

 Raitiotiehankkeiden lisääntyessä on tunnistettu tarve kaupungin ja 
HKL:n välisen kustannus- ja omistusrajapinnan tarkentamiselle ja 
ohjeistamiselle. Käytännössä tämä tarkoittaa aiheuttamisperiaat-
teen soveltamisen ohjeistamista erilaisissa hankkeissa. Työ on tar-
koitus tehdä Kympin, HKL:n ja Kanslian yhteistyönä. Aikataulu: syk-
sy 2020. 

 IHKU: Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -
palveluallianssissa eli Ihkussa kehitetään kustannuslaskentajärjes-
telmää ja -palvelua, jolla tuotetaan infra-alalle avointa kustannustie-
toa. Järjestelmän kehittäminen toteutetaan allianssimallilla. Toteu-
tusvaiheessa tehdään Infra-nimikkeistön mukaisiin rakennusosiin 
perustuva laskenta, joka toimii rakennussuunnitelmavaiheiden eri-
tyyppisiin hankkeisiin. Tämän jälkeen valmistellaan hankeosalas-
kentaa varten omat kustannustiedot ja laskentapalvelu. Aikataulu: 
Palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain tämän ja ensi vuoden 
aikana. 

 Hankkeiden jälkilaskenta: Jälkilaskennan suorittaminen hankkeista 
ja syntyneen tietopohjan hyödyntäminen tulevien hankkeiden kus-
tannuslaskennan lähtötietoina. Ei vielä aikataulua.

Katutyömaahaittojen hallinta

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen katutyömaahaittojen 
hallinnasta (sivut 88−91) seuraavaa: 

Kaupunkiympäristön toimialan tulee:

 Laatia toimialalle yhteinen katurakentamisen suunnittelu-, rakennut-
tamis- ja valvontaprosessin ohje.

 Hyödyntää keskeisten katualueiden rakentamisessa nykyistä 
enemmän omia tuottajia osaamisen säilyttämiseksi kaupungilla ja 
ottaa käyttöön katutyömaahaittojen vähentämiseen ja tehokkuuteen 
kannustavia palkitsemis- ja sanktiomekanismeja.

 Kehittää menettely ammattirakentajien omavalvonnan hyödyntämi-
selle.
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että Kaupunkiympäristön 
toimiala ylläpitää ja kehittää jatkuvasti omia suunnittelu-, rakennutta-
mis- ja valvontaprosesseihin liittyviä ohjeita osallistuen samalla koko 
alan kehittämiseen erilaisten hankkeiden kautta. Katutöiden haittojen 
vähentäminen -hankkeen yhteydessä on jo käynnistetty esimerkiksi yh-
teisrakentamiseen liittyvien suunnitteluprosessien ja -asiakirjojen kehit-
täminen. Tämän lisäksi toimialalla on tunnistettu tarve kehittää erityi-
sesti merkittävien liikenne- ja saneeraushankkeiden omistajuutta ja yh-
teisohjelmointia muiden tilaajien kanssa. Tämä työ on myös käynnistet-
ty keväällä 2020. Toimialalla on käynnissä myös ydinprosessien mää-
rittelyhanke, jonka olennaisena osana käsitellään hankkeiden läpivien-
tiä koko niiden elinkaaren aikana. Valvontaprosessien osalta asia liittyy 
osaltaan viranomaisohjauksen vahvistamisen mahdollistaviin toimiin, 
joista ns. Kunnossapitolain muutosehdotus on merkittävin yksittäinen 
toimenpide. Katutöiden lupaehtoja ja niiden valvontaa käsitellään myös 
Katutöiden haittojen vähentäminen -hankkeessa.

Kaupunkiympäristön toimiala on tunnistanut tarpeen kehittää katura-
kentamisen hankinta- ja urakointimalleja, sekä myös oman organisaa-
tion roolia katutöiden ohjauksessa. Asiaa käsitellään osana pormesta-
rin käynnistämää Katutöiden haittojen vähentäminen –kokonaisuutta. 
Samalla toimiala toteaa, että Helsingin kaupungin rakentamispalvelulii-
kelaitos Staran tehtäväkenttää katualueiden rakentamisessa on tarkas-
teltu teknisten palveluiden palvelustrategisten linjausten laadinnan yh-
teydessä. Tätä selvitetään parhaillaan myös erillisenä konsulttityönä. 
Omien tuottajien hyödyntämistä nykyistä enemmän tuleekin tarkastella 
suhteessa esimerkiksi markkinaehtoiseen toimintamalliin tai projektijoh-
tomalliin, samalla kehittäen infrarakentamisen hankintamalleja koko-
naisuutena. Parhaillaan käynnissä olevista katuhankkeiden Kehitysvai-
he-piloteista oletetaan saatavan lisätietoa Helsingissä jatkokehitettä-
vään toimintamalliin katutöissä. Palkitsemis- ja sanktiomekanismit ovat 
olennainen osa urakkamallien kehittämistä ja toimiala tuleekin vielä 
vuonna 2020 paneutumaan näiden kehittämiseen. Tämä työ tehdään 
osana Katutöiden haittojen vähentäminen -kokonaisuutta.

Omavalvonnan vaatimusten ja sen laajemman hyödyntämisen osalta 
kaupungin rooli on merkittävä. Kaupunki toimii vuosittain luvan antaja-
na ja lupaehtojen noudattamisen valvojana noin 3000 kaivutyössä ja 
yhteensä noin 6500 kadulla tapahtuvassa työssä. Nykyisellään kau-
punki ei, viranomaisroolissaan ja ilman suoraa sopimussuhdetta, voi 
antaa yleisiä ohjeita liittyen esimerkiksi ulkopuolisen toimijan kaivutöi-
hin. Näihin työmaihin liittyen ja osana Katutöiden haittojen vähentämi-
nen –kokonaisuutta kaupunki on tehnyt Kunnossapitolakiin muutoseh-
dotuksen, jonka tavoitteena on mahdollistaa katutöiden ohjaukseen ja 
valvontaan liittyvien toimintamallien käyttöönotto.
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Työmaiden omavalvonnasta on olemassa hyviä kansallisia kokemuksia 
ja esimerkiksi Helen on valmistelemassa omavalvonnan laajempaa 
hyödyntämistä uudessa urakkamallissaan. Kaupunkiympäristön toimia-
la selvittää vuoden 2020 aikana mahdollisuudet omavalvonnan käyt-
töönotolle koskien alueiden käytön lupa- ja valvontaprosessia sekä 
edistää omavalvontamenettelyjä kaupungin omissa hankkeissa muun 
muassa reaaliaikaisen seurannan työkalujen avulla. Tämän kautta 
kaupungin omien hankkeiden omavalvonnan vaatimukset voitaneen 
jatkossa sisällyttää urakkasopimuksiin.

Omavalvontaa edistetään myös ottamalla vielä kevään 2020 aikana 
käyttöön Kaupunkilaislähtöisen työmaan -käsikirja ja sen verkkoversio. 
Käsikirja on opas niin pienten, kuin suurien katutyömaiden suunnitteli-
joille ja toteuttajille, antaen vaatimuksia ja myös työkaluja työmaiden 
haittojen vähentämiseen liittyen työmaajärjestelyihin, opastukseen sekä 
viestintään. Käsikirjaan liittyy työmaan itsetekemä arviointi toimenpitei-
den ohjeiden mukaisuudesta.

Lisäksi Kaupunkiympäristön toimialalla on käynnissä Haitaton 2.0 –jär-
jestelmähanke, jonka käyttöönotto tapahtuu vuonna 2022. Valmistues-
saan järjestelmä mahdollistaa työmaiden haittojen arvioinnin ennen 
työmaata ja sen aikana.

Kaupunkiympäristön toimialalla on vireillä katutöiden kehittämiseen 
seuraavia hankkeita:

 Suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontaprosesseihin liittyvä ohjeis-
tus. Työ on jatkuvaa sisältäen mm ohjeistuksen merkittävien liiken-
ne- ja saneeraushankkeiden omistajuudesta ja yhteisohjelmoinnista 
muiden tilaajien kanssa.

 Kaupunkiyhteinen kehittämishanke Katutöiden haittojen vähentämi-
seksi. Valmistuu 2021.

 Muutosehdotus Kunnossapitolakiin. Ehdotus on tehty valtiolle ja se 
on esillä jatkuvasti tehtävässä edunvalvonnassa.

 Hankinta- ja urakkamallien kehittäminen. Valmistuu 2021.
 Selvitys omavalvonnan käyttöönotolle koskien alueiden käytön lupa- 

ja valvontaprosessia sekä omien työmaiden reaaliaikaisen seuran-
nan työkalusta. Valmistuu 2020.

 Kaupunkilaislähtöisen työmaan -käsikirja. Valmistuu 2020.
 Haitaton 2.0 –järjestelmä katutöiden haittojen hallintaan. Valmistuu 

2022.

Käsittely

26.05.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Noora Laak: Lisäys kohtaan "Tilankäytön tehostamisen vaikutukset", 
kohtaan 12:

Lautakunta korostaa, että päiväkotitilojen uudisrakentamisessa ja pe-
ruskorjauksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kullekin 
ryhmälle on rajattavissa tila rauhalliseen pienryhmäkäyttöön.

Kannattaja: Mika Välipirtti

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Noora Laakin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 3
Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Atte Ka-
leva, Noora Laak, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, Sameli Sivonen, 
Mika Välipirtti

Tyhjä: 1
Osmo Soininvaara

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Noora Laakin vastaehdotuksen 
äänin 9-3 (1 tyhjä).

19.05.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 26.05.2020 § 125

HEL 2019-004956 T 00 03 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi tarkastuslautakunnalle seuraa-
van lausunnon vuoden 2019 arviointikertomuksesta:

27 STRATEGIA JA JOHTAMINEN/ KAUPUNGINKANSLIAN, PORMESTARIN JA APULAIS-
PORMESTAREIDEN TOIMIALOILLE ANTAMA OHJAUS
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Apulaispormestareiden ja toimialajohtajien tulee selventää toimialansa henkilöstölle 
apulaispormestarin ja toimialajohdon välinen työnjako.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla apulaispormestari ja toimiala-
johto tapaavat säännöllisesti toisiaan, informoivat toisiaan ajankohtai-
sista asioista ja käyvät dialogia tulossa olevista asioista.

Näissä keskusteluissa sovitaan usein myös yksityiskohtaisemmin toi-
mintatavasta ja viestinnästä jonkin asian hoitamiseksi. Dialogi jo pää-
tösten valmisteluvaiheessa on tarkoituksenmukaista, eikä se vähennä 
esimerkiksi toimialajohtajan tehtävää ja vastuuta lautakunnan asioiden 
esittelijänä.

Apulaispormestari kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäse-
nenä sekä lautakunnan puheenjohtajana tuo toimialan tietoon poliittisia 
näkemyksiä ja tahtotilaa palveluiden kehittämiseen ja toiminnan paran-
tamiseen. On luontevaa apulaispormestarin vastatessa kaupunkilaisten 
osallisuudesta, että apulaispormestari tuo toimialan johdolle tiedoksi 
kaupunkilaisten palautetta palveluista ja kuntalaisten tarpeita palvelui-
den parantamiseksi. 

Toimialajohtaja johtaa toimialaa, sen operatiivista toimintaa sekä kau-
punkistrategian hankkeiden ja linjausten toimeenpanoa. Näin ollen toi-
mialajohtaja myös vastaa toimialan toiminnasta ja taloudesta. Palvelu-
kokonaisuuden johtajat puolestaan johtavat oman palvelukokonaisuu-
tensa toimintaa ja taloutta ja hallintojohtaja hallintopalveluiden toimin-
taa ja taloutta.  

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on noin 14 000 työntekijää yli 
700 toimipaikassa. Toimialalla tullaan selventämään koko henkilöstölle 
apulaispormestarin ja toimialajohdon työnjakoa. Työnjaosta tehdään 
kirjallinen esitys, jossa selostetaan apulaispormestarin sekä toimiala-
johtajan ja palvelukokonaisuuden johtajien sekä hallintojohtajan tehtä-
viä ja vastuita sekä toimintatapoja. 

32 STRATEGIA JA JOHTAMINEN/ TILANKÄYTÖN TEHOSTAMISEN VAIKUTUKSET

Kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee päiväkotien 
peruskorjauksissa ja rakentamisessa varmistaa, että erityisesti pienistä lapsista 
koostuville lapsiryhmille on varattu riittävästi rajattavissa olevia rauhallisia tiloja.

Toimialalle suunniteltavissa tiloissa toimiala ohjeistaa ja tilapalvelut oh-
jaavat tilojen toiminnallisten ratkaisujen toteutumista. Toimialan tila-
suunnittelussa pyritään mahdollisimman muuntojoustaviin tiloihin, jotka 
tarvittaessa palvelevat koko toimialaa. 
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Varhaiskasvatuksen tilojen osalta ohjeistus tullaan kiteyttämään suun-
nittelijoille laadittavaan Päiväkodin käsikirjaan. Käsikirjaa työstetään 
käyttäjien, palvelukokonaisuuden ja kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa. Tavoitteena on monipuolinen ja muunneltava tilarakenne, jos-
sa tiloja voidaan yhdistää monin eri tavoin toiminnan vaatimusten mu-
kaan. Ohjeen mukaan ryhmän toiminta-alue muodostuu useammasta 
erikokoisesta ryhmätoiminnan tilasta. Tilojen osalta huolehditaan, että 
ei synny ratkaisuja ja tilanteita, joissa viereisten tilojen samanaikainen 
toiminta häiritsisi toisiaan.

Lautakunnan näkemyksen mukaan tulevissa peruskorjauksissa ja uu-
disrakennuksissa tulisi huomioida nykyistä paremmin se, että tilat ovat 
rajattavissa rauhalliseen pienryhmäkäyttöön. Tilat tulee myös suunnitel-
la niin, että lapsiryhmien on mahdollista toimia päiväkodissa erillisissä 
tiloissa, eikä niin, että suuri osa päivästä vietetään yhteisessä tilassa 
muiden ryhmien kanssa.

Päiväkotien ja koulujen rakennuttamis- ja korjausprojektit ovat toistu-
vasti viivästyneet. On syytä huolehtia siitä, että kaupunkiympäristön 
toimialalla on riittävästi suunnitteluresurssia näihin suunnitteluprojektei-
hin tekemällä tarvittavia lisärekrytointeja. Mikäli tämä ei merkittävästi 
nopeuta kyseisten rakennuttamis- ja korjausprojektien toteuttamista, 
niin Helsingin kaupungin on myös voimakkaammin tukeuduttava ulko-
puoliseen suunnitteluapuun, jotta kaupungin korjausvelkaa voidaan vä-
hentää nykyistä nopeammin.

Kaupunginkanslian ja toimialojen tulee toteuttaa mahdollinen monitoimitiloihin siir-
tyminen siten, että asiakkaat ja henkilöstö voivat alusta alkaen osallistua tilojen 
suunnitteluun.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on siirtynyt Töysänkadun moni-
toimitiloihin joulukuussa 2016.

40 ERIARVOISUUDEN JA SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY/ VARHAISKASVATUKSEN TAVOIT-
TEIDEN TOTEUTUMINEN

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee varmistaa, että ruotsinkielinen varhais-
kasvatus toteutuu lapsen äidinkielellä varhaiskasvatuslain mukaisesti.

Ruotsinkielisen varhaiskasvatushenkilöstön saatavuus on heikko. Toi-
miala joutui tarjoamaan tammikuussa 2020 suomenkielisestä varhais-
kasvatuspaikkaa osalle ruotsinkielistä hakijoista. Maaliskuussa 2020 
suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta paikan ottaneet viisi lasta pys-
tytiin kuitenkin sijoittamaan ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen. Itäi-
sellä alueella haasteena on varhaiskasvatuspaikkaa hakevien suuri 
määrä suhteessa olemassa oleviin paikkoihin sekä henkilöstön rekry-
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tointivaikeudet. Pohjoisella alueella elokuussa 2020 päiväkoti Humlanin 
myötä saadaan lisäpaikkoja.

Toimiala on panostanut henkilöstön saatavuuteen. Ruotsinkielisessä 
varhaiskasvatuksessa on keväällä 2020 järjestetty laaja ja näkyvä rek-
rytointikampanja. Alkuvuodesta lähtien haettavana on ollut 133 toimea 
(varhaiskasvatuksen opettajia 65 ja lastenhoitajia 68). Hakemuksia on 
tullut 194, joista opettajia 71 ja lastenhoitajia 123. Hakukohteet ovat 
vaihdelleet, joihinkin toimipaikkoihin on tullut useampia hakemuksia ja 
toisiin vähemmän tai ei ollenkaan. 

Toimialalle on rekrytoitu projektisuunnittelija, joka tukee rekrytointia, 
markkinointia ja yhteistyötä eri verkostoiden ja koulutusten tarjoajien 
kanssa.  Kevään 2020 kohdennettua somemarkkinointiviestintää jatke-
taan. Lisäksi hakusanamainonta on käynnistetty ruotsiksi ja suomeksi. 
Edurekry-uutiskirjeeseen on lisätty ruotsinkielistä materiaalia. Face-
book-ryhmiin on jaettu tietoa ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen rekry-
toinneista sekä vastattu kiinnostuneiden viesteihin. Lisäksi tehdään / on 
tehty kolme videota ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta, joita jae-
taan. Kanslian kanssa suunnitellaan LinkedIn-suorahakua ruotsinkieli-
seen varhaiskasvatukseen.

Tarkastuslautakunta pyytää lausuntoa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
tulee tehostaa toimenpiteitä varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan vaikuttamiseksi 
erityisesti vaikuttamalla valtioon opiskelupaikkojen riittävyyden turvaamiseksi

Helsingin kaupunki on tehnyt vaikuttamistyötä opetus- ja kulttuuriminis-
teriöön kasvatuksen ja ohjauksen perustutkinnon järjestämisluvan 
saamiseksi Stadin ammatti- ja aikuisopistoon (varhaiskasvatuksen las-
tenhoitajat). Helsingin kaupunki on edistänyt myös ruotsinkielisen kas-
vatus- ja ohjausalan perustutkinnon järjestämisluvan myöntämistä 
Prakticumille.  

Lisäksi yhteistyötä on tiivistetty suoraan oppilaitosten kanssa tapaamal-
la yliopistojen dekaaneja/varadekaaneja sekä ammattikorkeakoulujen 
edustajia. Tapaamisissa on käsitelty mm. monimuotoisten pätevöity-
miskoulutuspolkujen mahdollisuuksia sekä harjoittelijayhteistyötä. 

Lisäksi jatketaan menestyksekkäitä rekrytointeja kohdentamalla jatkos-
sakin markkinointitoimia kuntiin, jossa on irtisanottu tai lomautettu var-
haiskasvatushenkilökuntaa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus - Task Force -työryhmä 
asetettiin joulukuussa 2019 ja siitä valmistellaan loppuraporttia. Loppu-
raportin keskeisiä johtopäätöksiä tullaan hyödyntämään jatkossa mm. 
vaikuttamistyössä opiskelupaikkojen riittävyyden turvaamiseksi.
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee panostaa päivittäisestä toiminnasta 
viestimiseen päiväkodeissa ja esiopetuksessa.

Varhaiskasvatuksen toimipisteissä on käytössä erilaisia jaettavia toi-
minnasta kertovia viikko- tai kuukausitiedotteita. Varhaiskasvatuksen 
aloittamiseen ja tutustumisjaksoon on laadittu yhtenäinen tiedote huol-
tajille. Tiedote liitetään varhaiskasvatuspäätökseen ja Internet-sivuille 
on luotu suoralinkki http://www.hel.fi/varhaiskasvatusalkaa, ruotsinkieli-
nen http://www.hel.fi/smabarnspedagogikenstartar. Syksyllä toteute-
taan varhaiskasvatuksen asiakaskyselyssä, jossa arvioidaan aloituksen 
asiakaskokemus.

Varhaiskasvatuksen kokeilupäiväkodeissa (Inno-päiväkodit) on käytös-
sä ryhmäportfoliot. Portfoliot ovat suunnittelun, arvioinnin ja toiminnan 
kokonaisuus, jolla varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa tehdään näky-
väksi huoltajille. Huoltajat saavat portfolion kautta tiedon lapsiryhmän ja 
oman lapsen arjesta varhaiskasvatuksessa. Portfolion käyttöä laajen-
netaan syksyllä 2020 kaikkiin ryhmiin. 

Sähköinen yhteydenpitoväline perheiden kanssa on kehitteillä osana 
toimialan Asti - asioinnin tietojärjestelmää. Käynnissä ovat viestintäka-
navan toteuttamisen kartoitus ja ohjelmistokomponentin määrittely.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimia-
lan lapsiperheiden palvelujen kanssa edistää muunkielisten osallistumista varhais-
kasvatukseen.

Neuvolan 3- ja 4-vuotismääräaikaistarkastusten yhteydessä perheille, 
joissa lapsi ei vielä ole varhaiskasvatuksen piirissä jaetaan monikieli-
nen esite varhaiskasvatuksesta. Lisäksi varhaiskasvatuksen Hyve 4 -
keskustelurunkoon ja neuvolan tiedonsiirtolomakkeelle on lisätty moni-
kielisiä lapsia varten kielen kehitykseen liittyviä kysymyksiä.

Neuvolan kanssa yhteistyössä on myös päivitetty Ota koppi -sivusto, 
joka on suunniteltu neuvolan, varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuope-
tuksen henkilökunnalle kielitietoisen pedagogisen toiminnan edistämi-
seen ja lapsen kielitaidon kehityksen tueksi. Tavoitteena on kaikkien 
lasten yhdenvertaiset edellytykset oppimiseen ja osallisuuteen sekä 
kielitietoisen toiminnan lisääminen. 

Toimialalla on valmisteilla ohjaus-ja asiointimallin pilotti, jonka tavoit-
teena on sujuvoittaa hiljattain saapuneiden perheiden hakeutumista 
varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sekä lisätä tietoa toimialan pal-
veluista maahantulon alkuvaiheen neuvontapalveluissa.

46 ERIARVOISUUDEN JA SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY/ LAPSIPERHEIDEN KOTOUTTAMI-
NEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALALLA
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee edistää henkilöstön osaamista maa-
hanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman mukaisilla kou-
lutuskokonaisuuksilla.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toteuttaa osana Maahanmuutta-
jien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmaa koulutuskoko-
naisuuden kielitietoisuuden pedagogisesta soveltamisesta, osaamisen 
tunnistamisesta sekä rasismin tunnistamisesta ja siihen puuttumisesta. 
Koulutukset käynnistyivät keväällä 2019 ja laajenevat vuosina 2020 ja 
2021 koskemaan kaikkia palvelukokonaisuuksia. Tavoitteena on kou-
luttaa puolet toimialan henkilöstöstä vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Koulutukset on suunnattu kaikkien palvelukokonaisuuksien johdolle ja 
henkilöstölle. Koulutus antaa henkilöstölle ymmärrystä siitä, mitä kieli-
tietoisuudella tarkoitetaan ja mikä merkitys kielitietoisella toimintakult-
tuurilla omassa työyhteisössä on. Koulutuksen jälkeen henkilöstöllä on 
ymmärrys siitä, mitä kielitietoisuudella tarkoitetaan ja mikä merkitys kie-
litietoisella toimintakulttuurilla omassa työyhteisössä on. Henkilöstö 
osaa tunnistaa sen, miten rasismi ilmenee omalla koulutusasteella, saa 
monipuolisesti välineitä rasismiin puuttumiseen ja yhdenvertaisen toi-
mintakulttuurin rakentamiseen. 

Koulutukset toteutetaan pääosin työyhteisötasolla ja työpajamuotoises-
ti. Koulutusten toteutumista ja toimintakulttuurin muutosta tullaan to-
dentamaan osallistuneiden määrillä ja suhteellisella osuudella ja koulu-
tuksiin liitettävällä laadullisella palautteella. Tuloksista raportoidaan 
osana Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuun-
nitelman loppuraporttia vuonna 2021.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee lisätä kotivanhempien kielikoulutusta 
(Kotiva-kurssit) eli suomen kielen kursseja pienten lasten kotivanhemmille.

Helsingin työväenopisto toteuttaa Kotiva-koulutusta kotona pientä lasta 
hoitaville kotivanhemmille. Kielikoulutus yhdistää suomen kielen koulu-
tuksen, kotoutumista tukevan sisällön sekä ura- ja yhteiskuntaohjauk-
sen. Koulutuksen aikana järjestetään lastenhoito. Toimintaa toteute-
taan 12 leikkipuistossa ja pisteessä ympäri Helsinkiä. Vuosittain koulu-
tukseen hakijoita on noin 330 henkilöä. Hakijoista noin puolet saapuu 
kielitaitokartoitukseen, jonka kautta heidät ohjataan kursseille. Kartoi-
tukseen saapuneista lähes kaikki saavat kurssipaikan. Ei-velvoittavissa 
maahanmuuttajakoulutuksissa kartoitukseen osallistumisprosentti on 
yleisestikin noin 50 prosenttia, joten pelkkä koulutukseen hakijoiden 
määrä ei siten anna oikeaa kuvaa opiskelijapaikkojen riittävyydestä.

Toimiala on saanut toiminnalle pysyvän rahoituksen osaksi toimialan 
talousarviota vuodesta 2020 alkaen ja näin ollen koulutusmuodosta on 
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tullut pysyvä. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on haettu lisärahoitusta 
toiminnan kehittämiseen sekä kahden lisäryhmän perustamiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksessa tulee toteuttaa laa-
jemmin monikielisen ohjauksen mallia ulkomaalaistaustaisten lasten tueksi.

Monikielisiä ohjaajia on viisi ja he toimivat yhteensä 18 päiväkodissa. 
Tämän lisäksi 1 ohjaajista toimii koko varhaiskasvatusalueella.

Monikielinen ohjaus on vahvistanut ulkomaalaistaustaisten lasten ja 
huoltajien osallisuutta sekä lisännyt huoltajien tietoa varhaiskasvatuk-
sesta ja omasta roolistaan lapsen opinpolun tukemisessa. Monikielinen 
ohjaus on myös parantanut kodin ja päiväkodin välistä yhteistyötä.

Monikielisen ohjauksen jatkoedellytyksiä harkittaessa on todettu, että 
mallin vaikutukset tulee arvioida ennen mahdollista laajentamista. Mal-
lin arviointi tehdään vuoden 2020 aikana.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuksessa tulee lisätä huoltaja-lapsi-
läksykerhomallia, jossa vahvistetaan maahanmuuttajahuoltajien mahdollisuuksia 
tukea oppilasta koulutyössä omalla äidinkielellään kotona.

Peruskouluissa on toteutettu Buddyschool-toimintamallia, jossa hei-
kommin koulussa pärjäävät oppilaat opettavat nuorempia oppilaita ja 
samalla oppivat itse. Toiminnassa on mukana 39 koulua, 150 opettajaa 
ja yli 5 500 lasta ja nuorta. Malli on parantanut oppimistuloksia sekä li-
sännyt myös maahanmuuttajanuorten oppimisen edellytyksiä.

Toimiala on tehnyt yhteistyötä Suomen Punaisen ristin kanssa läksy-
helppi-toiminnassa ja tuottanut yhdessä SPR:n kanssa esitteen 15 kie-
lellä alakoululaisten vanhemmille. Esitteessä painotetaan monikielisyy-
den etuja sekä markkinoidaan läksytukitoimintaa eri kielillä vanhemmil-
le. 

Lisäksi vanhemmille ja lapsille avointa läksykerhotoimintaa on järjestet-
ty Oodissa ja Maunulassa. Parhaillaan selvitetään, voisiko huoltaja-
lapsi-läksykerhotoiminta laajentua osaksi leikkipuistotoimintaa. 

Kielitietoisen samanaikaisopetuksen pilotin kautta kehitetään mallia, 
jossa eri kielten joustavaa käyttöä oppimisen tukena aktivoidaan ope-
tuksessa ja samalla kannustetaan vanhempia käymään läpi keskeisiä 
käsitteitä ja asioita kotona omalla kielellä. Äidit mukaan -hankkeen toi-
mintaa tullaan pilotoimaan Keinutien ala-asteella. Malli tulee osaltaan 
edistämään huoltajien valmiuksia tukea lastensa oppimista ja koulun-
käyntiä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuksessa tulee varmistaa, että opis-
kelijahuolto kutsuu koolle monihallintokuntaisen kehittäjätyöryhmän, joka kartoittaa 
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ajankohtaista tietoa kotoutujien oppimista haittaavista erityiskysymyksistä, kuten 
kunniaväkivallasta ja traumakokemuksista.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on perustettu Maahanmuutta-
jien oppimisen erityiskysymysten työryhmä, johon kuuluvat oppilas-ja 
opiskelijahuollon päälliköt, asiantuntijoita palvelukokonaisuuksista, kult-
tuurin- ja vapaa-ajan toimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan maa-
hanmuuttajapalvelut sekä poliisi. Työryhmä perustettiin helmikuussa 
2020. Työryhmä toimii asiantuntijaverkostona vaihtaen tietoa ajankoh-
taisista ilmiöistä, jotka haittaavat oppimista. Työryhmän työ liittyy Tur-
vallinen Helsinki-verkoston työhön sekä oppilas-ja opiskelijahuollon 
muihin toimialarajat ylittäviin verkostoihin. 

Työryhmä tarkastelee erilaisia maahanmuuttajien oppimiseen ja opis-
keluun liittyviä ilmiöitä ja laatii suosituksia ja ohjeita mahdollisten on-
gelmien ratkaisemiseksi. Käsiteltäviä asioita ovat olleet esimerkiksi 
kunniaväkivallan ehkäisy ja toimintaohjeet tilanteisiin, joissa sitä ilme-
nee, erilaisilla maassaolon oikeuksilla olevien mahdollisuudet opiskella 
ja työskennellä, kouluterveyskyselyn tulokset ulkomaalaistaustaisten 
osalta sekä rasismiin liittyvät ilmiöt sekä lasten yhdenvertaisuuden to-
teutuminen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukioissa tulee toteuttaa laajemmin monikieli-
sen ohjauksen mallia ulkomaalaisten oppilaiden tueksi.

Monikielisiä ohjaajia on tällä hetkellä kaksi ja he toimivat yhteensä 4 lu-
kiossa (sisältäen aikuisten perusopetuksen). Alustavan arvion mukaan 
monikielisen ohjauksen on todettu hyödyttävän opiskelijoita, huoltajia 
kuin lukioiden henkilökuntaakin. 

Päivälukioissa monikielinen ohjaus on vahvistanut ulkomaalaistaustais-
ten nuorten ja heidän huoltajiensa osallisuutta sekä lisännyt huoltajien 
tietoa lukio-opinnoista ja koulutusjärjestelmästä. Monikielinen ohjaus on 
parantanut kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Aikuislukiossa 
monikielinen ohjaaja on tarjonnut opiskelijoille tukea opintoihin ja kotou-
tumiseen liittyen.

Monikielisen ohjauksen jatkoedellytyksiä harkittaessa on todettu, että 
mallin vaikutukset tulee arvioida ennen mahdollista laajentamista. Mal-
lin arviointi tehdään vuoden 2020 aikana.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukioissa tulee toteuttaa rekrytoinnissa posi-
tiivista erityiskohtelua, jossa kahdesta ansiokkuudeltaan tasaveroisesta hakijasta 
tehtävään valitaan aliedustettuun ryhmään kuuluva.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2020 53 (142)
Kaupunginhallitus

Asia/6
30.11.2020

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

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tiedotettu esihenkilöitä posi-
tiivisen erityiskohtelun periaatteesta osana uuden rekrytointijärjestel-
män käyttöönottoa sekä osallistuttu anonyymin rekrytoinnin kokeiluun.

Lukion henkilöstöstä valtaosa on virkasuhteista henkilöstöä. Virkasuh-
teessa olevan henkilöstön palkkaamisessa noudatetaan kunnallisesta 
viranhaltijasta annettua lakia sekä opetustoimen henkilöstön kelpoi-
suusvaatimuksista annettua asetusta. Lisäksi rekrytoinnissa noudate-
taan Helsingin kaupungin henkilöstöhankinnan periaatteita, joiden ta-
voitteena on edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-
arvoa. Periaatteissa todetaan, että kaupungin käytäntönä on, että kah-
desta ansiokkuudeltaan tasaveroisesta hakijasta valitaan aliedustet-
tuun ryhmään kuuluva.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopistossa tulee 
suunnitella ja kehittää palveluita yhdessä ulkomaalaisten oppijoiden ja huoltajien 
kanssa.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa pilotoidaan asiointimallia Stadin 
osaamiskeskuksen asiakkaiden kanssa. Lisäksi tehostetaan oppisopi-
musta väylänä pätevöityä ei-kelpoisille lastenhoitajille. Työnantajien ja 
opiskelijoiden kanssa pilotoidaan työpaikoilla tapahtuvaa S2-opetusta 
kahdella alalla ja toimintamallia laajennetaan muille aloille. 

Osaamiskeskuksessa toteutetaan asiakaskuulemisia toiminnan kehit-
tämiseksi. Asiakaskuulemisia on toteutettu 15 eri ryhmässä. Ryhmä-
muotoisissa kuunteluissa asiakkaat saivat keskustella vapaasti ja ano-
nyymisti. Ryhmien anonyymi palaute välitettiin opettajille ja koulutus-
päälliköille. Ryhmien toimintaa kehitetään asiakaspalautteen pohjalta.

Lisäksi Stadin ammatti- ja aikuisopistossa tarjotaan Työpaikka suomi -
koulutuksia ammatillisen kielitaidon kehittämiseen kaikkien asteiden ul-
komaalaistaustaisille ammattilaisille. 

Alaikäisten oppijoiden huoltajille on toteutettu huoltajakysely, johon 
vastasi 16 % (255 hlöä) alaikäisten oppijoiden huoltajista. Palautteet 
käsitellään kampuksilla ja niiden perusteella laaditaan kehittämiselle 
toimenpidesuunnitelmat. Oppilaitoksessa vuonna 2019 käynnistynyt 
OHJUS- asiantuntijatiimi (opiskelijatoimintaa ohjaavat opettajat) suun-
nittelevat yhdessä oppijoiden kanssa oppilaitoksen toimintaa sekä te-
kee aloitteita uusien palveluiden kehittämiseksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopistossa tule tar-
kentaa vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa toimipistekohtaiset osaamisen kehit-
tämisen tavoitteet eri henkilöstöryhmille ja toimintakulttuurin muutokselle.
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Osana toimialan maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehit-
tämissuunnitelmaa on laadittu Stadin ammatti- ja aikuisopiston henki-
löstön osaamisen kehittämisen tavoitteet ja toimenpidesuunnitelma. 
Tavoitteena on lisätä henkilöstön taitoa kielitietoisuuden pedagogiseen 
soveltamiseen, ulkomailla hankitun osaamisen tunnistamiseen sekä tai-
toa tunnistaa ja puuttua rasismiin. 

Stadin ammatti- ja aikuisopiston johdon osaamista kehitetään lisäämäl-
lä tietoa kielitietoisuudesta ja rasismista. Tarkoituksena on antaa val-
miuksia johtaa kielitietoista ja yhdenvertaista toimintaympäristöä. Ta-
voitteen saavuttamiseksi on käynnistetty Luulot pois -
valmennusohjelma.

Lisäksi valittujen alojen ammatillisten opettajien kanssa jatketaan työ-
pajoissa syksyllä 2020 osaamisen tunnustamisen käytänteiden luomis-
ta koko henkilöstön osalta. Osana vuoden 2020 Pedaboosteria (henki-
löstön osaamisen kehittämisen foorumi) on toteutettu osaamisen tun-
nistamisen ja tunnustamisen työpaja, johon sisältyi myös ulkomailla 
hankittu osaaminen ja sen tunnistaminen. Kielitietoisuuden teemalla to-
teutetaan kehittämispäiviä kielitietoisuuskiertueet, jotka antavat peda-
gogiselle henkilöstölle syvällisemmän mahdollisuuden vertaisoppimi-
seen ja kokemusten vaihtamiseen.

54 DIGITALISAATIO JA SÄHKÖISET PALVELUT/ DIGITAALISTEN ASIOINTIPALVELUJEN 
LAATU

Toimialojen ja kaupunginkanslian tulee edelleen tunnistaa palveluita, joita kaupunki 
voi tarjota ennen asiakkaan tekemää aloitetta silloin, kun kaupungilla on palvelutar-
ve tiedossa.

Proaktiivisuus palveluiden tarjonnassa on aina ensin varmistetta lain-
säädäntö ja rajoitukset, sikäli kuin ne edellyttävät asiakkaan profilointia 
ennen asiakkuuden alkamista.

Toimiala on toteuttanut proaktiivinen esiopetukseen haun, pilotointi teh-
ty kahdella varhaiskasvatusalueella keväällä 2020. Kokeilussa mukana 
olevien perheiden ei tarvitse hakea esiopetuspaikkaa, vaan heille tarjo-
taan paikkaa tekstiviestillä oman asuinalueen oppilaaksiottoalueelta. 
Huoltaja joko hyväksyy tai hylkää tarjotun paikan. 

Valmisteilla on sähköinen kouluun ilmoittautuminen, jossa koulutulok-
kaiden huoltajille lähtee vuoden alussa oppivelvollisuusilmoitus (kirjeit-
se), jonka ohjeiden mukaan huoltajat voivat ilmoittaa lapsensa seuraa-
vaksi syksyksi kouluun sähköisesti. Lapselle tarjotaan ensisijaisesti 
omaa lähikoulua.
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Lisäksi tulevassa asioinnin tietojärjestelmässä, ASTIssa on tarkoitus ol-
la käytössä koko oppimisen elinkaaren ajan, eli varhaiskasvatuksesta 
toisen asteen opintoihin saakka. ASTI-hankkeessa tavoitteena on jär-
jestelmän kehittäminen yksi osa kerrallaan sekä tiivis yhteistyö tulevien 
käyttäjien kanssa.

Toimialojen ja kaupunginkanslian tulee edelleen kehittää palvelujen yhteentoimi-
vuutta niiden tietojen osalta, jotka asiakas on antanut tai jotka kaupungilla on muuta 
kautta käytössään.

Lainsäädännön mukaan tietoja ei voidaan käyttää muuhun tarkoituk-
seen, kuin mihin ne on alun perin kerätty, joten palveluiden yhteentoi-
mivuudessa tulee huomioida se, mihin tarkoitukseen kaupunki on tiedot 
kerännyt.

Opetuksen järjestäjällä ja oppilas- ja opiskelijahuollolla on tietyin edelly-
tyksin mahdollisuus saada palveluiden tuottamiselle välttämättömiä so-
siaalipalveluiden ja terveydenhoidon piiriin kuuluvia tietoja.

Kasvatuksen ja koulutuksen palveluissa hyödynnetään laajasti Helsin-
gin väestötietojärjestelmästä ja Facta-kuntarekisteristä saatavia tietoja

Toimialojen ja kaupunginkanslian tulee edelleen kehittää digitaalisia palveluita si-
ten, että asiakas voisi hoitaa asiansa alusta loppuun saman palvelukanavan kautta.

Digitaalisten palveluiden kehittäminen saman palvelukanavan kautta on 
kannatettavaa lainsäädännön antamien mahdollisuuksien rajoissa. 
Kaupungin yhteisen asiointikanavan kehittäminen integroimalla se 
suomi.fi -palveluihin toisi huomattavan synergiaedun niin kaupungille 
kuin kaupunkilaiselle.

Toimialojen ja kaupunginkanslian tulee edelleen säilyttää perinteiset palvelut digi-
taalisten palveluiden rinnalla palvelujen yhdenvertaisen saavutettavuuden varmis-
tamiseksi.

Toimialan sähköisen palveluiden rinnalla on mahdollista saada edel-
leen palvelua perinteisiä kanavia pitkin, esim. puhelinpalvelu, perintei-
set lomakkeet ja asiointi toimipisteissä. Rinnakkaisten palveluiden säi-
lyttäminen vaatii resursointia.

66 DIGITALISAATIO JA SÄHKÖISET PALVELUT/ DIGITALISAATION TOTEUTUMINEN PE-
RUSOPETUKSESSA

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee varmistaa, että sillä on jatkossa käytet-
tävissään riittävä seuranta-aineisto oppilaiden eri oppiaineiden oppimistulosten se-
kä tieto- ja viestintätekniikan osaamisen kehittymisestä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2020 56 (142)
Kaupunginhallitus

Asia/6
30.11.2020

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

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kerää seuranta-aineistoa oppilai-
den oppimisesta, eri oppiaineiden oppimistulosten sekä tieto-ja viestin-
tätekniikan osaamisen kehittymisestä hyödyntäen valtakunnallisesti 
tehtäviä kartoituksia ja tutkimuksia ja myös omia selvityksiä sekä jat-
kossa myös data-analytiikalla tuotettua dataa. Tavoitteena on lisäksi tii-
vistää yhteistyötä kansallisten toimijoiden, kuten Kansallisen koulutuk-
sen arviointikeskuksen ja yliopistojen kanssa ajantasaisen ja luotetta-
van ja tarpeisiimme vastaavan seuranta-aineiston saamiseksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee jatkaa toimenpiteitä data-analytiikan 
käyttöön saamiseksi yksilöllisen opetuksen tueksi

Data-analytiikan ja yhteisen tietovarannon kehittäminen jatkuu Tekoäly 
ja oppimisanalytiikka -hankkeena. Tekoälyllä ja oppimisanalytiikalla 
tuetaan yksilöllistä opettamista ja oppimista sekä oppijan hyvinvointia.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee varmistaa, että opettajille on riittävä tar-
jonta pedagogista ja digitaalista osaamista vahvistavista koulutuksista ja mahdolli-
suus päästä niihin.

Osaamista kehitetään monimuotoisesti verkkokursseina, webinaareina, 
lähikoulutuksena, itseopiskelupolkuina ja –materiaaleina sekä hyödyn-
tämällä vertaisoppimista kollegojen, tutoropettajien ja asiantuntijaopet-
tajien avulla. Lukuvuotta 2020-21 leimaa laaja verkko-
oppimisympäristöjen ja –työkalujen käyttöönotto ja pedagogisen käytön 
tuki koko toimialalla. Ongelmat koulutuksiin ilmoittautumiseen poistuivat 
Onni-järjestelmän myötä. Toimialan osaamisen kehittämisen yksikkö 
tekee yhteistyössä kehittämispalveluiden kanssa vuosittaisen riittävän 
kattavan osaamisen kehittämissuunnitelman, joka hyväksytään ja jonka 
toteutumista seurataan toimialan digitalisaatio-ohjausryhmässä.

Kasvatuksen ja koulutoimialojen seurata digitaalisia ympäristöjä, järjestelmiä ja lai-
tekantaa sekä kehittää ja uusia niitä tarpeen mukaan, sekä selvittää leasing-
laitteiden käyttöönoton kustannushyödyt.

Opettajien, oppijoiden ja huoltajien tarpeisiin vastaamisen kannalta on 
tärkeää, että he osallistuvat palveluiden suunnitteluun. Tarpeiden poh-
jalta suunnitellaan, kuinka niihin voidaan parhaiten vastata digitaalisilla 
ratkaisuilla. Digitaalisten ympäristöjen ja järjestelmien käyttöä seura-
taan ja käytöstä ja järjestelmien kustannuksista raportoidaan säännölli-
sesti toimialan digitalisaatio-ohjausryhmässä. Leasing-laitteiden käyt-
töönotto selvitetään osana Helsingin kaupungin digitalisaatio-ohjelmaa.

Käsittely

26.05.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Ted Apter: Lisätään osioon 32 (8) jatkeeksi seuraava uusi kohta (9) 
(eli ennen --- Kaupunginkanslian ja toimialojen tulee toteuttaa---):

”Päiväkotien ja koulujen rakennuttamis- ja korjausprojektit ovat toistu-
vasti viivästyneet. On syytä huolehtia siitä, että kaupunkiympäristön 
toimialalla on riittävästi suunnitteluresurssia näihin suunnitteluprojektei-
hin tekemällä tarvittavia lisärekrytointeja. Mikäli tämä ei merkittävästi 
nopeuta kyseisten rakennuttamis- ja korjausprojektien toteuttamista, 
niin Helsingin kaupungin on myös voimakkaammin tukeuduttava ulko-
puoliseen suunnitteluapuun, jotta kaupungin korjausvelkaa voidaan vä-
hentää nykyistä nopeammin.”

Kannattaja: Matias Pajula

Vastaehdotus:
Ted Apter: Lisätään osioon 40 uudeksi kohdaksi (15)
(ennen Task Force-työryhmä kohtaa)

"Lisäksi jatketaan menestyksekkäitä rekrytointeja kohdentamalla jat-
kossakin markkinointitoimia kuntiin, jossa on irtisanottu tai lomautettu 
varhaiskasvatushenkilökuntaa."

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Ted Apterin vastaehdotuksen 
yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunnan näkemyksen mukaan tulevissa peruskor-
jauksissa ja uudisrakennuksissa tulisi huomioida nykyistä paremmin se, 
että tilat ovat rajattavissa rauhalliseen pienryhmäkäyttöön. Tilat tulee 
myös suunnitella niin, että lapsiryhmien on mahdollista toimia päiväko-
dissa erillisissä tiloissa, eikä niin, että suuri osa päivästä vietetään yh-
teisessä tilassa muiden ryhmien kanssa.

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Petra Malinin vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään osioon 32 (8) jatkeeksi seuraava uusi kohta (9) 
(eli ennen --- Kaupunginkanslian ja toimialojen tulee toteuttaa---): ”Päi-
väkotien ja koulujen rakennuttamis- ja korjausprojektit ovat toistuvasti 
viivästyneet. On syytä huolehtia siitä, että kaupunkiympäristön toimia-
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lalla on riittävästi suunnitteluresurssia näihin suunnitteluprojekteihin te-
kemällä tarvittavia lisärekrytointeja. Mikäli tämä ei merkittävästi nopeu-
ta kyseisten rakennuttamis- ja korjausprojektien toteuttamista, niin Hel-
singin kaupungin on myös voimakkaammin tukeuduttava ulkopuoliseen 
suunnitteluapuun, jotta kaupungin korjausvelkaa voidaan vähentää ny-
kyistä nopeammin.”

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 11
Ted Apter, Fatim Diarra, Joakim Horsma, Ville Jalovaara, Emma Kari, 
Pia Kopra, Johanna Laisaari, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias 
Pajula, Pia Pakarinen

Tyhjä: 2
Vesa Korkkula, Petra Malin

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ted Ap-
terin vastaehdotuksen äänin 11-0. Tyhjää äänesti 2.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti asiasta kahden Ted Apterin ja 
yhden Petra Malinin vastaehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Lyra-Katz, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.05.2020 § 80

HEL 2019-004956 T 00 03 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon vuoden 2019 
arviointikertomuksesta tarkastuslautakunnan lausuntopyynnössään 
luettelemiin kohtiin:

"Arviointikertomuksen kohta: Strategia ja johtaminen - kaupunginkanslian, pormestarin ja apu-
laispormestareiden toimialoille antama ohjaus
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Tarkastuslautakunnan arvioinnin pääkysymykset liittyivät toimialojen 
ohjauksen kehittymiseen johtamisjärjestelmäuudistuksen tavoitteiden 
mukaisesti sekä kaupunginkanslian, toimialojen ja apulaispormestarei-
den työnjaon ja roolien epäselvyyteen. Toimintamallin muutosta ja kau-
punginkanslian, pormestarin ja apulaispormestareiden toimialoille an-
tamaa ohjeistusta oli tarkasteltu eri osakysymysten kautta.

Mahdollistavatko uusi johtamisjärjestelmä ja toimialamalli sen, että kaupunginkans-
lia ja pormestari pystyvät ohjaamaan kaupunkikokonaisuutta paremmin?

Kaupunginvaltuusto käyttää kaupungin ylintä poliittista valtaa ja ohjaus-
ta ja poliittisesti valittujen pormestarin ja apulaispormestarien tehtävänä 
on tuoda toimialoille poliittisen ohjauksen näkemyksiä ja tahtotilaa, mi-
ten poliittisesti halutaan kehittää ja kohdentaa muun muassa kaupungin 
voimavaroja palvelujen kehittämiseen. Lisäksi he kaupungin johdon 
edustajina osallistavat kuntalaisia ja tuovat kuntalaisten tarpeita toimia-
lajohdolle tiedoksi valmistelun ja palvelujen kehittämisen tueksi. Toi-
mialajohtajat puolestaan johtavat oman toimialansa operatiivista toimin-
taa ja kaupunkistrategian hankkeiden ja linjausten toimeenpanoa.

Uusi johtamisjärjestelmä ja toimialamalli on selkiinnyttänyt kaupungin 
johtamista erityisesti poliittisen ohjauksen näkökulmasta. Johtamisen 
foorumit ovat myös selkiintyneet kanslian ja toimialojen välillä. Myös 
kaupungin johtoryhmätyöskentely on tiiviimpää ja keskeisten strategis-
ten asioiden valmistelu on enenevästi kaupunkiyhteistä. Eri toimijoiden 
rooleja ja vastuita on silti edelleen syytä selkiyttää. Kuntalaisille ja toi-
mialojen henkilöstölle ei aina ole selkeää, mikä taho vastaa ja käyttää 
päätösvaltaa eri asioissa.

Ovatko valmistelu ja päätöksenteko säilyneet selkeästi erillään?

Kaupungin kannalta merkittävien päätösten osalta valmistelussa ja 
päätöksenteossa on tarkoituksenmukaista olla kiinteä vuorovaikutus 
luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken ja näin on toimittu ai-
emminkin. Operatiivisen johtamisen osalta roolit eivät vielä ole kaikissa 
tilanteissa riittävän selkeitä.

Onko uudessa organisaatiossa luotu edellytyksiä sille, että tuottavuus ja kustannus-
tehokkuus paranevat?

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa arvioitiin johtamisuudis-
tuksen tuottavuutta ja kustannussäästöjä toimialojen hallinto- ja tukipal-
velujen keskittämisen osalta. Sosiaali- ja terveystoimessa merkittävät 
hallinnolliset kustannussäästöt toteutuivat jo 2013 sosiaali- ja terveysvi-
raston yhdistyessä ja hallinto keskitettiin.
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Sosiaali- ja terveystoimialan järjestämisen johtamista ollaan vahvista-
massa ja toimialan ostojen kokonaisuus on erittäin merkittävä, mikä tu-
lee huomioida toimialan hallinnon ja järjestämisen johtamisen resur-
soinnissa.

Onko päätöksenteko nopeutunut?

Päätöksenteon nopeuttamiseksi aloitelausuntojen antamisen voisi ny-
kyistä laajemmin delegoida viranhaltijoille. Kaupungin tasolla onkin syy-
tä harkita, miten aloitteiden käsittelyä voidaan tehostaa ja sujuvoittaa 
valtuutettujen aloiteoikeutta kuitenkaan vaarantamatta.

Onko byrokratia keventynyt?

Sosiaali- ja terveystoimen näkökulmasta täyttölupamenettelyn poista-
minen ja palkka- ja nimikeprosessin uudistaminen ovat vähentäneet 
sekä byrokratiaa että edellä mainittujen asioiden käsittelyyn tarvittavaa 
aikaa.

Onko virkamiesjohdon ja pormestarin sekä virkamiesjohdon ja apulaispormestarei-
den välinen työnjako selkeä?

Tarkastuslautakunta totesi arviointikertomuksessa, että apulaispormes-
tarien ja toimialajohtajien tulee selventää toimialansa henkilöstölle apu-
laispormestarin ja toimialajohdon välinen työnjako.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja johtaa toimialan kaupun-
kistrategian toteuttamista ja operatiivista toimintaa. Sosiaali- ja terveys-
toimi katsoo, että operatiiviseen toimintaan, toimialan linjauksiin, näke-
myksiin tai henkilöstöresurssien käyttöön liittyvien asioiden tulee olla 
toimialajohdon tiedossa ja ohjannassa, ja että toimialan lausunnot ovat 
toimialajohtajan hyväksymiä. Pormestarin ja apulaispormestarin tulee 
roolit suhteessa toimialan johtoon ovat selkiytyneet yhdessä toimiessa, 
ja rooleja ja vastuita kannattaa edelleen selkiyttää, etenkin kuntalaisten 
ja toimialan henkilöstön suuntaan.

Onko kaupunginkanslian, pormestarin ja apulaispormestareiden toimialoille antama 
ohjaus läpinäkyvää?

Kaupunginkanslian ohjauksessa näkyy se, että kanslian eri osastojen 
välinen tiedonkulku ei ole aina ollut riittävän sujuvaa, eivätkä osastot 
ole tehneet riittävässä määrin yhteistyötä keskenään. Asiaan on kiinni-
tetty huomioita yhteisissä keskusteluissa. Jonkin verran näkyy myös 
se, että julkisjohtamisen osaamista kannattaa edelleen vahvistaa.

Onko kaupunginkanslian ja toimialojen välinen työnjako selkeä?
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Kanslian ja toimialojen yhteistyö on kehittynyt ja yhteisiä johtamisen 
foorumeja on olemassa. On tärkeää edelleen parantaa yhteistä vuoro-
puhelua, jotta toimialojen tehtävien laaja-alaisuus tulee riittävästi huo-
mioiduksi ja riittävä asioiden valmisteluaika ja suunnitelmallisuus voi-
daan turvata.

Aikataulujen hallinta on toimialan näkökulmasta välillä vaikeaa ja toi-
mialoilta pyydetään reagointia ja raportointia hyvin lyhyellä aikavälillä.

Kehittämistyön pitkäjänteisyys ja tavoitteellisuus tulisi nostaa nykyistä 
keskeisemmäksi asiaksi. Toimialojen toiminnan parempi ymmärrys 
mahdollistaa nopean aikavälin yhteisten kehittämistoimien onnistumi-
sen.

Arviointikertomuksen kohta: Strategia ja johtaminen - tilankäytön tehostamisen vaikutukset

Tarkastuslautakunta totesi arviointikertomuksessa, että kaupungin-
kanslian ja toimialojen tulee toteuttaa mahdollinen monitoimitiloihin siir-
tyminen siten, että asiakkaat ja henkilöstö voivat alusta alkaen osallis-
tua tilojen suunnitteluun.

Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on arvioitu tilankäytön uudistusten 
näkymistä perhekeskusten sekä terveys- ja hyvinvointikeskusten palve-
lujen laadussa ja henkilöstön työolosuhteissa.

Helmikuuhun 2020 mennessä on avattu kolme perhekeskusta: Kallion, 
Vuosaaren ja Itäkadun perhekeskukset. Tämän lisäksi on avattu Kala-
sataman ja Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskukset.

Henkilöstön osallistamisen suunnitelmia ja erilaisia työtapoja on kehi-
tetty jatkuvasti ja on otettu oppia edellisten keskusten käyttökokemuk-
sista. Hanke hankkeelta on myös lisätty resursseja henkilöstön osalli-
suuden vahvistamiseen ja toimintakulttuurin muutoksen tukemiseen. Ti-
lankäyttöä ja toimintamalleja on myös kehitetty jo valmistuneissa hank-
keissa. Myös asiakkaiden tarpeita on kuultu ja huomioitu muun muassa 
laajentamalla asiakaspalveluaikoja ja varmistamalla palvelujen laatu.  

Esimerkkejä toimenpiteistä terveys- ja hyvinvointikeskuksissa:

- Henkilöstö on otettu mukaan heti projektisuunnitelman sisällön työs-
tämisestä alkaen. Projektiin liittyvässä tilamuutossuunnittelussa on 
osallistettu henkilöstöä palvelumuotoiluasiantuntijoiden fasilitoimissa 
pajoissa.

- Henkilöstön mielipidettä projektiin liittyvissä asioissa on pyydetty aktii-
visesti esihenkilöiden kautta, ja henkilöstön palautteenanto ja kysymyk-
sien esittäminen on mahdollistettu monien kanavien kautta. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2020 62 (142)
Kaupunginhallitus

Asia/6
30.11.2020

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

- Asukkailta on infotilaisuuksissa kysytty halukkuutta osallistua kehittä-
mistyöhön ja esimerkiksi opastesuunnitteluun liittyviä asukaskävelyjä 
on järjestetty.

- Henkilöstöinfoja ja yhteistoimintafoorumeita sekä asukas-
infotilaisuuksia ja asukasiltoja on toteutettu säännöllisesti. 

- Alueiden asukasyhdistysten kanssa on myös tehty tiivistä yhteistyötä.

- Toimintamalleja on kehitetty jatkuvasti myös hankkeiden valmistumi-
sen jälkeen.

Esimerkkejä toimenpiteistä perhekeskuksissa:

- Kaupunginkanslian kärkihanke “Vuorovaikutus tilahankkeissa” toteu-
tettiin yhteistyössä palvelumuotoilutoimiston kanssa vuonna 2018. Tu-
lokseksi saatua materiaalia on hyödynnetty hankkeissa laajasti. Henki-
löstöltä on tullut positiivista palautetta hankkeen vaiheiden havainnolli-
sesta visualisoinnista ja selkeistä ohjeista siitä, missä vaiheissa käyttä-
jän tietoja toiminnasta tarvitaan.

- Uusien perhekeskusten käyttöönottoon on liittynyt samanaikaisesti 
useita muutoksia, kun on siirrytty monitilatyöskentelyyn, otettu uusia 
teknisiä järjestelmiä käyttöön ja aloitettu työskentelemään perhekes-
kustoimintamallin mukaisesti. Kyseessä on toimintakulttuurin muutos, 
johon siirtyminen ja sopeutuminen vievät henkilöstöltä aikaa. Tämän 
vuoksi perhekeskusten suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa on yhä 
enemmän kiinnitetty huomiota henkilöstön ja lähiesimiesten osallisuu-
teen ja mahdollisuuksiin vaikuttaa. Tämä koskee sekä tilojen suunnitte-
lua että laajemmin perhekeskustoimintamallin kehittämistä.

- Kallion perhekeskuksen suunnitteluun laadittiin osallisuussuunnitel-
ma, johon kirjattiin henkilöstön mielipiteet ja näkemykset tuotiin projekti-
ryhmän käsittelyyn. Osallisuussuunnitelmaa tullaan käyttämään myös 
tulevissa hankkeissa.

- Koko henkilöstölle on järjestetty erilaisia työpajoja ja tilaisuuksia, jois-
sa on saanut tietoa suunnittelun etenemisestä sekä mahdollisuuden 
vaikuttaa tilasuunnitteluun. 

- Toimialan intran perhekeskus-sivustolle on koottu kattavasti materiaa-
lia suunnittelun etenemisestä koko henkilöstön nähtäväksi. Lisäksi int-
raan voi esittää kysymyksiä, joihin projektiryhmä vastaa. 

- Asukkaille on tehty erilaisia kyselyjä ja hyödynnetty muun muassa 
asukasraatitoimintaa. Kallion perhekeskuksen suunnittelussa pidettiin 
myös asukastyöpajoja.
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- Tieto EB -järjestelmän avulla seurataan tilojen käyttöä sekä reaaliai-
kaisesti että pidemmillä aikaväleillä raportteja hyödyntäen. Perhekes-
kusten tilanvarausastetta on mitattu käyttöönottovaiheen jälkeen. Käyt-
töliittymä on helppo ja linkki järjestelmään on saatavissa kaikille perhe-
keskuksessa. Tietoja on hyödynnetty pullonkaulojen ja ruuhkahuippu-
jen selvittämiseen ja vähäisellä käytöllä olevien tilojen tehokkaampaan 
hyödyntämiseen.

- Perhekeskuksessa on noin 15 erilaista palvelua, joten myös tilatar-
peet vaihtelevat toiminnoittain. Tämä on tuonut myös suunnittelutyöhön 
haasteita, kun samanlainen tilakonsepti ei toimi kaikille palveluille ja 
työtehtäville.

- Kallion perhekeskuksen valmistumisen yhteydessä laadittiin laatuvaa-
timusten määrittely, johon sisältyivät tilakortit erilaisista sisustus- ja va-
rustustarpeista kunkin yksikön osalta. Jokaisen toiminnon yksilölliset ti-
latarpeet on niissä huomioitu ja suunnitteluprosessia vakioitu. Laatu-
vaatimukset ja erityisesti tilakortit nopeuttavat hankkeen tarveselvitys- 
ja toteutussuunnittelua. Lähiesimiehet tarkistavat kortit yhdessä henki-
löstönsä kanssa, mikä toimii myös osana henkilöstön kuulemista.

- Sähköiset kyselyt tavoittavat helpoimmin koko henkilöstön ja asiak-
kaat. Kerro kantasi- ja Crowst-kyselyt on otettu käyttöön; jälkimmäinen 
toimii erittäin hyvin asiakasnäkökulman ja tarpeiden selvittämiseen.

Tulevissa hankkeissa vahvistetaan osallisuutta edelleen. Palvelukes-
kusten tarvekuvausvaiheessa hyödynnetään kaupunginkanslian kilpai-
luttamaa tulevaisuusmuotoilutoimistoa. Työpajoissa ja kyselyissä ta-
voitteena on ideoida tulevaisuuden työmalleja ja niiden edellyttämiä 
vaatimuksia tiloille. Digitalisaatio ja yhteiskunnan muutosten edellyttä-
mät tilavaateet, kuten pandemiat, huomioidaan tilojen suunnittelussa.

Arviointikertomuksen kohta: Varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteutuminen; muunkielisten osal-
listumisen edistäminen varhaiskasvatukseen

Tarkastuslautakunta totesi arviointikertomuksessa, että kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala tulee yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan 
lapsiperheiden palvelujen kanssa edistää muunkielisten osallistumista 
varhaiskasvatukseen.

Neuvolan 3- ja 4-vuotismääräaikaistarkastusten yhteydessä perheille, 
joissa lapsi ei vielä ole varhaiskasvatuksen piirissä, jaetaan monikieli-
nen esite varhaiskasvatuksesta. 

Lapsen ja koko perheen hyvinvoinnin ja kehityksen arviointiin käytettä-
vään Hyve 4 -keskustelurunkoon ja neuvolan tiedonsiirtolomakkeelle 
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on lisätty monikielisiä lapsia varten kielen kehitykseen liittyviä kysy-
myksiä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen ja neuvolan 
yhteistyönä on myös päivitetty Ota koppi -sivusto, joka on suunniteltu 
neuvolan, varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen henkilökun-
nalle kielitietoisen pedagogisen toiminnan edistämiseen ja lapsen kieli-
taidon kehittymisen tueksi.

Tavoitteena on kaikkien lasten yhdenvertaiset edellytykset oppimiseen 
ja osallisuuteen sekä kielitietoisen toiminnan lisääminen.

Arviointikertomuksen kohta: Digitalisaatio ja sähköiset palvelut; digitaalisten asiointipalvelujen 
laatu

Tarkastuslautakunta totesi arviointikertomuksessa, että toimialojen ja 
kaupunginkanslia tulee

- edelleen tunnistaa palveluita, joita kaupunki voi tarjota ennen asiak-
kaan tekemään aloitetta silloin, kun kaupungilla on palvelutarve tiedos-
sa

- kehittää palvelujen yhteentoimivuutta niiden tietojen osalta, jotka 
asiakas on antanut tai jotka kaupungilla on muuta kautta käytössään

- kehittää digitaalisia palveluita siten, että asiakas voisi hoitaa asiansa 
alusta loppuun saman palvelukanavan kautta

- säilyttää perinteiset palvelut digitaalisten palveluiden rinnalla palvelu-
jen yhdenvertaisen saavutettavuuden varmistamiseksi.

Sosiaali- ja terveystoimiala pyrkii jatkuvasti tunnistamaan palveluja, joi-
ta se voi tarjota asiakkaille, mutta toistaiseksi tietosuojalainsäädäntö ja 
toimialan toimintaa sääntelevä lainsäädäntö eivät ole mahdollistaneet 
toimialalla olevan yksittäisiä asiakkaita koskevan tiedon hyödyntämistä 
ennakoivien palvelujen toteuttamiseen. Tätä kuitenkin pyritään aktiivi-
sesti edistämään esimerkiksi terveyshyötyarviota kehittämällä.

Sosiaali- ja terveystoimialalla lainsäädäntö sääntelee voimakkaasti tie-
tojen yhdistelyä eri lähteistä ja käyttötarkoituksissa. Toimiala selvittää 
yhdessä muun muassa kaupunginkanslian ja HUSin kanssa mahdolli-
suuksia hyödyntää esimerkiksi asiakkaan itse keräämää terveysdataa 
terveyshyötyarvion yhteydessä.

Sosiaali- ja terveystoimialalla asiakkaan asiointi sähköisissä palveluis-
sa on jo nyt vähintään tyydyttävällä tasolla. Tilanne paranee entuudes-
taan, kun Maisa-portaali otetaan käyttöön helsinkiläisten osalta huhti-
kuussa 2021 Apotin käyttöönoton yhteydessä.
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Sosiaali- ja terveystoimiala on koko ajan varmistanut, että perinteiset 
palvelut säilyvät ja digitaalisten palvelujen lisääminen niille asiakkaille, 
jotka voivat niitä käyttää, mahdollistavat lisääntyvästi asiakkaiden koh-
taamisen fyysisesti niiden osalta, jotka eivät voi tai halua käyttää digi-
taalisia palveluja.

Arviointikertomuksen kohta: Digitalisaatio ja sähköiset palvelut; terveydenhuollon sähköiset 
asiointipalvelut

Tarkastuslautakunta totesi arviointikertomuksessa, että sosiaali- ja ter-
veystoimialan tulee

- mahdollistaa perinteisten palvelukanavien käyttö jatkossakin eri asia-
kasryhmien yhdenvertaisuuden toteutumisen varmistamiseksi

- huomioida paremmin käyttäjien erilaiset vammat ja rajoitteet sähköi-
sissä asiointipalveluissa

- kiinnittää enemmän huomiota sähköisten asiointipalvelujen löydettä-
vyyteen kaupungin verkkosivuilta

- turvata sähköisten asiointipalvelujen saavutettavuus suomeksi, ruot-
siksi ja englanniksi sekä tavoitella asiointipalvelujen selkokielisyyttä.

Sosiaali- ja terveystoimiala varmistaa jatkossakin, että perinteiset pal-
velut säilyvät digitaalisten rinnalla. Digitaalisten palvelujen lisääminen 
niille asiakkaille, jotka voivat ja haluavat niitä käyttää, mahdollistavat li-
sääntyvästi asiakkaiden kohtaamisen fyysisesti niiden osalta, jotka ei-
vät voi tai halua käyttää digitaalisia palveluja.

Tällä hetkellä sähköisten palvelujen saavutettavuus ei ole hyväksyttä-
vällä tasolla suuressa osassa palveluja. Palvelujen osalta on tehty laaja 
saavutettavuuskartoitus ja korjaavat toimenpiteet ovat meneillään. Mai-
sa-portaalin käyttöönotto keväällä 2021 parantaa selvästi tilannetta ny-
kyiseen verrattuna. Sähköinen palvelu ei voi koskaan olla ainoa vaih-
toehto sellaiselle henkilölle, jonka vammat ja rajoitteet estävät niiden 
käyttämisen. Rinnalla on aina tarjottava myös muita palvelumuotoja. 
Palveluja kehitettäessä huomioidaan erilaiset rajoitteet, mutta tietosuo-
jaan liittyvät rajoitteet estävät monien kehitystä nopeuttavien kokonai-
suuksien hyödyntämistä. Käytettävyysparannukset tietoturvallisesti on-
nistuvatkin siksi vain oman kehitystyön kautta.

Sähköisten palvelujen löydettävyyteen kiinnitetään huomiota. Kaupunki 
uudistaa digitaalisia palveluja ja laatii muun muassa digikanavalinjauk-
set. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta palvelujen löydettävyys para-
nee oleellisesti Maisa-portaalin käyttöönoton myötä. Sähköisten asioin-
tipalvelujen saatavuus suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi samoin kuin 
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selkokielisyys turvataan Maisa-portaalissa, mutta asiaan kiinnitetään 
huomiota myös kaupungin viestintäportaalissa ja muussa asioinnissa ja 
uusien palvelujen käyttöönotoissa ennen Maisaa.

Osa sähköisten palveluiden kehityksestä on kansallisissa käsissä 
(OmaOlo) ja kielivalikoiman kehitystarve on tunnistettu. Esimerkiksi ko-
rona-oirearviosta saatiin nopeasti myös englanninkielinen versio. 
OmaOlon laajempi englanninkielinen palveluvalikoima tulee käyttöön 
vuoden 2020 aikana. Terveys- ja päihdepalvelun omissa digipalveluis-
sa kielivalikoiman laajentaminen on myös tärkeää. Huomioitavia kieliä 
ovat ruotsin ja englannin lisäksi myös muut vieraat kielet, kuten somali 
ja arabia. Tavoite on löytää tietoturvalliset käännöspalvelut jatkuvasti 
muokkautuvassa digitaalisessa sisällössä.

Terveys- ja päihdepalveluissa otettiin käyttöön marraskuussa 2019 
chatbot, joka osaltaan edesauttaa sähköisten palvelujen ketterää löy-
tymistä, ohjaa potilasta oikeisiin palveluihin ja myös vastaa suoraan 
osaan potilaan kysymyksistä. Chatbot on ollut vuoden 2020 alusta 
kaikkien terveysasemapalvelujen sivuilla tarjolla asiakkaille. Chatbottiin 
on rakennettu sisältöä ja ohjausta muun muassa suun terveydenhuol-
lon ja psykiatria- ja päihdepalvelujen osalta.

Koronaepidemian yhteydessä kyseinen chatbot nostettiin kaupungin 
etusivulle. Tämä toimii hyvänä benchmarkina tulevalle kehitykselle. 
Tiedon löydettävyys ja yhteneväisyys ovat tärkeä asia terveys- ja päih-
depalveluille.

Arviointikertomuksen kohta: Terveyttä ja hyvinvointia palveluista; vanhusten ympärivuorokauti-
sen hoidon laadunvalvonta

Tarkastuslautakunta totesi arviointikertomuksessa, että sosiaali- ja ter-
veystoimialan tulee laatia yhdessä vanhusneuvoston kanssa vuosittain 
arviointi iäkkäiden sosiaalipalveluiden riittävyydestä ja laadusta kau-
pungin päätöksenteon, taloussuunnittelun ja hyvinvointiraportoinnin 
tueksi sekä varata nykyistä enemmän resursseja toimintayksiköiden 
omavalvonnan tukemiseen, seurantaan ja kehittämiseen.

Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelma sisältää kokonaisuuden 
ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamisesta. Kokonai-
suus on Stadin ikäohjelma, joka on kaupungin lakisääteinen suunnitel-
ma ikääntyneen väestön tukemiseksi (laki ikääntyneen väestön toimin-
takyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 5 §). 
Vanhusneuvosto on mukana kaupungin hyvinvointisuunnitelman ja 
Stadin ikäohjelman laadinnassa ja seurannassa. 

Tämän valtuustokauden hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvän Stadin 
ikäohjelman avulla edistetään ikääntyneiden toimintakykyä ja osalli-
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suutta kuuden tavoitteen ja 33 toimenpiteen avulla. Yhtenä kuudesta 
tavoitteesta on parantaa ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen 
laatua ja pyrkimys huomioida entistä paremmin ikääntyneiden tarpeet 
palvelutuotannossa. Tavoitteen toteutumista seurataan muun muassa 
myönteisellä asiakaskokemuksella terveys- ja sosiaalipalveluissa, ja 
toisaalta riittämättömästi vanhusten kotihoitoa tai muita vanhusten pal-
veluja saaneita heidän osuuden seurannalla (THL:n FinSote).

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut seuraa itse palvelujen riittävyyttä 
muun muassa seuraamalla palvelujen piiriin pääsyn odotusaikoja. Ym-
pärivuorokautiseen hoivaan odotusajan mediaani oli 36 vuorokautta 
vuonna 2019. Suomen kuuden suurimman kaupungin Kuusikkorapor-
tista käy ilmi, että Helsingissä ympärivuorokautisen hoivan piirissä on 
saman verran kaupungin asukkaita kuin Vantaalla ja Espoossa. Palve-
lujen laatua seurataan muun muassa omavalvonnalla, RAI-mittareiden 
tuloksia tarkastelemalla, asiakastyytyväisyyskyselyillä sekä valvontavi-
ranomaisten seurannoilla. Palvelujen riittävyydestä, laadusta ja tyyty-
väisyydestä palvelujen sisältöön kertyy tietoa myös ikääntyneiden neu-
vontapalvelun, Seniori-infon, neljännesvuosittain julkaistavasta raportis-
ta asiakkaiden yhteydenottojen määristä ja sisällöistä.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut on katsonut, että edellä kuvatut 
palvelun laadun ja määrän seurannat ovat riittäviä. Sairaala-, kuntou-
tus- ja hoivapalvelut katsoo myös, että vanhusneuvosto osallistuessaan 
hyvinvointisuunnitelman ja Stadin ikäohjelman laadintaan ja seuran-
taan, saa riittävästi tietoa vanhuspalvelujen laadusta ja riittävyydestä. 
Stadin ikäohjelman toteutumista seurataan 33 seurantamittarin avulla. 
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja on vanhusneuvoston 
jäsen ja palvelukokonaisuuden edustajat osallistuvat myös pyydettäes-
sä vanhusneuvoston kokouksiin. Näin ollen ei ole tarpeen kehittää 
vanhusneuvostolle erillistä palvelun laadun ja määrän seurantaa, mutta 
vanhusneuvoston kanssa sovitaan vuosittainen yhteinen käsittelyaika 
Stadin ikäohjelmaan liittyvien tavoitteiden seurantamittareiden ja sai-
raala-, kuntoutus- ja hoiva palveluissa jo käytössä olevien seurantojen 
osalta Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) vuosiraportin il-
mestyttyä.

Omavalvontasuunnitelman rakennetta voidaan käsitellä pyydettäessä 
milloin vain.

Tavoitteena on, että omavalvonnan tilannekuva tullaan käsittelemään 
sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtoryhmässä. Koronaepide-
mian vuoksi aikataulu on siirtynyt suunnitellusta keväästä myöhem-
mäksi.
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Arviointikertomuksen kohta: Terveyttä ja hyvinvointia palveluista; Suun terveydenhuollon saata-
vuus ja tuloksellisuus

Tarkastuslautakunta totesi arviointikertomuksessa, että sosiaali- ja ter-
veystoimialan suun terveydenhuollossa tulee

- jatkaa kiireettömän ajanvarauksen yhteydensaannin ja aikojen saata-
vuuden ongelmien syiden selvittämistä ja tehdä selvityksen perusteella 
tarvittavat toimet ongelmien ratkaisemiseksi

- varmistaa, että potilaiden hoitoon pääsystä saadaan luotettavat ja tar-
koituksenmukaiset tiedot

- jatkaa hammashoitoloiden laatuerojen syiden selvittämistä ja tehdä 
selvityksen perusteella toimenpiteitä erojen vähentämiseksi.

Kiireettömään hoitoon pääsyn turvaaminen on Helsingin suun tervey-
denhuollon tärkeimpiä tavoitteita. Helsingin suun terveydenhuollon 
asiakasmäärät ovat kasvaneet. Kun tarkastellaan 20–60-vuotiaiden 
helsinkiläisen määrää väestössä ja Helsingin suun terveydenhuollon 
palveluissa vuosina 2006 ja 2017, todetaan, että tämän ikäinen väestö 
on lisääntynyt 11 prosenttia, mutta heitä on ollut hoidossa 28 prosenttia 
enemmän kuin vuonna 2006.

Väestö- ja potilasryh-
mät

Vuosi 2006 Muutos 2006-2017 Muutos 2006-2017

 lkm lkm %
Väestö (20-60v.) 352 350 +38 100 +10 %
Kaikki potilaat 74 000 +20 500 +27,7 %

Nordic Healthcare Groupin (NHG) laskelmien mukaan Helsingin suun 
terveydenhuollon asiakasmäärät kasvavat noin 1,1 prosenttia vuodes-
sa ja nousevat 67 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Yhtenä ratkai-
suna on ollut resurssien lisääminen: yhteydensaannin ja hoitoon pää-
syn turvaamiseksi henkilöstöpalveluyhtiö Seuresta on vuokrattu kuusi 
hammashoitajaa ja suun terveydenhuoltoon on saatu lisättyä kaksi va-
kanssia keskitettyyn ajanvaraukseen ja kymmenen vakanssia kliiniseen 
hoitoon vuonna 2019 sekä 16 vakanssia vuonna 2020.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyysi 4.7.2019 Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveystoimialalta selvitys- ja kuulemispyynnöllä selvitystä 
Lifecare-potilastietojärjestelmän toiminnasta sekä hoitoon pääsystä 
Helsingin suun terveydenhuoltoon. Päätöksessään 17.4.2020 aluehal-
lintovirasto edellyttää välittömän yhteydensaannin lainmukaista toteut-
tamista: kiireettömän hoidon ajanvarauksen on oltava mahdollista koko 
suun terveydenhuollon ilmoitetun virka-ajan ja takaisinsoittoon on vas-
tattava samana päivänä. Mikäli tilanne koronaepidemian aiheuttaman 
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poikkeustilanteen päätyttyä ei ole yllä kuvattu, aluehallintovirasto tulee 
harkitsemaan määräys- ja uhkasakkomenettelyn käynnistämistä.

Yhteydensaannin juurisyyt on tunnistettu jo vuosi sitten. Haasteina ovat 
muun muassa vastaanottoaikojen riittävyys, ajanvarauksen toimiminen 
tiiminä, ajanvarauspuhelujen tarkempi sisällön analyysi, yhtenäinen 
johtamisrakenne hoitolaryhmien kanssa ja valmentavan johtamisen ke-
hittäminen. Digitaalisia ja muita palvelukanavia ei myöskään ole vielä 
riittävästi korvaamaan perinteistä puhelimella toteutettua ajanvarausta. 
Suun terveydenhuollossa jatketaan määrätietoisesti johtamistoimenpi-
teitä niiden ratkaisemiseksi. Suun terveydenhuollossa on lisätty säh-
köistä ajanvaraamista sekä kiireellisen että kiireettömän hoidon aikojen 
suhteen. Sähköisen ajanvarauksen mahdollisuuksia on selvitettävä 
myös Apotissa. Asiakassegmentointia on selkiytettävä, jotta asiakkaille 
pystytään tarjoamaan sujuvat hoitopolut tarpeenmukaiseen hoitoon.

Suun terveydenhuollon tavoitteet vuodelle 2020 on laadittu vuorovai-
kutteisesti esihenkilötiimien kanssa ja niitä ovat hoidon saatavuus, hoi-
don laatu ja vaikuttavuus, johtaminen, moniammatillinen yhteistyö ja 
viestintä.

Suun terveydenhuollossa on nimetty vuodelle 2020 kärkihankkeet, joilla 
turvataan hoidon parempaa saatavuutta, kavennetaan väestön terveys- 
ja hyvinvointieroja ja hillitään suun terveydenhuollon palvelujen kustan-
nusten kasvua sekä järjestetään ja tuotetaan vaikuttavia suun tervey-
denhuollon palveluja, joihin asiakkaat ovat tyytyväisiä ja jotka henkilös-
tö kokee merkityksellisinä. Vuoden 2020 kärkihankkeet ovat

- Apotin käyttöönottoon valmistautuminen

- Fiksu hoitola: tarkoituksena on luoda nykyistä laadukkaampi ja vaikut-
tavampi suun terveydenhuollon palvelujen tuottamismalli kasvattamatta 
kokonaiskustannuksia

- Haartmaninkatu 1: HUSin, Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston 
yhteisen suu- ja hammaskeskuksen vahvuutena on moniammatillisten 
tiimien laajan osaamisen ja monipuolisten palvelujen hyvä saatavuus 
asiakkaiden hoidontarpeen mukaisesti

- Oikomishoidon uudistaminen OHJUS: yhtenevät oikomishoidon käy-
tännöt, henkilöstömitoitus, tiimien rakenne ja sijoittuminen hammashoi-
tolaverkossa sekä oikomishoidon johtaminen

- Palvelusetelitoiminnan kehittäminen: uudet kokonaishoidon ja oiko-
mishoidon palvelusetelit, uusi palveluseteliportaali Effector ja palvelu-
seteliprosessin kehittäminen
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- Terveys- ja hyvinvointikeskus-, perhekeskus- ja seniorikeskustoimin-
tamallit ovat yhteistä työtämme

- Henkilöstöresurssien ja osaamisen proaktiivinen suunnittelu

- Hyvinvoivat työyhteisöt ja huipputiimit.

Suun terveydenhuollossa on käytössä useita tuotantotapoja hoidon 
saatavuuden turvaamiseksi. Oman henkilökunnan työpanoksen ohella 
(85 %) käytössä ovat ostopalvelut, palvelusetelit ja kiireettömän hoidon 
palveluhankinta, joita hankitaan täydentämään omaa palvelutuotantoa 
ja vastaamaan väestön suun terveydenhuollon palvelujen kysyntään 
kuitenkin siten, että oman henkilökunnan korkealaatuinen osaaminen 
kaikilla hammaslääketieteen osa-alueilla varmistetaan. Suun tervey-
denhuollon eri tuotantotapojen kokonaissuunnittelun yhtenä lähtökoh-
tana on ollut lisätä potilaan valinnanvapautta ja samalla turvata potilai-
den kokonaishoito välttämällä hoidon pirstaloitumista.

Terveydenhuoltolain mukainen hoitoon pääsyn seuranta

Hoitoon pääsyn seurannan edellytyksenä on toimiva tietojärjestelmä. 
Terveydenhuoltolain mukaisia tietoja kiireettömään hoitoon pääsystä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL:lle), valvoville viranomaisille, 
Helsingin kaupungin sisäiselle tarkastukselle ja sosiaali- ja terveyslau-
takunnan kautta kaupunginvaltuustolle ei edelleenkään pystytä rapor-
toimaan, ja näille tahoille joudutaan selvittämään säännöllisin väliajoin 
syitä tähän. Helsingin suun terveydenhuollon sitovaksi toiminnalliseksi 
tavoitteeksi on määritelty, että suun terveydenhuollon kaikkien asiak-
kaiden kiireetön hoito on käynnistynyt 90 vuorokauden kuluessa hoidon 
tarpeen arviosta, jota ei siis pystytä raportoimaan.

THL:ään siirtyvissä tiedoissa hoitoketjuja on jäänyt auki vuosina 2018 
ja 2019 johtuen Lifecare-potilastietojärjestelmässä olleesta ohjelmavir-
heestä. Ongelma on jatkunut Lifecaren käyttöönotosta alkaen.

Lifecare-version 14.06.02 version myötä hoidon tarpeen arvio (HTA) on 
tehty kaikille potilaille. Tässäkin Lifecare-versiossa on edelleen todettu 
jäävän hoitoketjuja sulkeutumatta tilanteissa, joissa hoidontarpeen ar-
vio tehdään yli organisaatiorajojen lähipalveluista keskitettyihin palve-
luihin ja toisinpäin.

Ongelman korjaamisesta (avoimien hoitoketjujen sulkemisesta) on teh-
ty tukipyyntö jo 28.6.2019, mutta korjaaminen on edelleenkin kesken. 
THL:n raporteissa näkyy yhä virheelliset tiedot Helsingin suun tervey-
denhuollon aikuispotilaiden kiireettömään hoitoon pääsystä. Tieto Oyj 
on toimittamassa Helsingin suun terveydenhuollon tukipyyntöön liittyen 
puutteellisten ketjujen sulkemisesta ja vastauksen, joka tulee sisältä-
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mään Tiedon tekemän analyysin hoidon toteutumisesta, vaikka hoito-
ketjuja olisikin jäänyt auki. Tätä listausta voidaan käyttää viranomaisen 
suuntaan osoituksena hoidon toteutumisesta. Listauksessa on tieto per 
hoitoketju: mitkä tapahtumat (yhteydenotto, hoidontarpeen arvio, käyn-
ti) löytyvät tietokannasta ja löytyykö potilaalle tämän jälkeen ajanva-
rausta ja käyntitilastoa. Näistä tiedoista voidaan päätellä, että hoitoa on 
saatu, vaikka hoitoketju olisi jäänyt auki. Vialliset ketjut voidaan sulkea 
vuoden 2019 osalta kesäkuussa 2020.

Apotin myötä tullaan saamaan luotettavampaa tietoa hoitoon pääsystä. 
Yhtenäiset hoidon tarpeen arvioinnin kriteerit ja kirjaamiskäytännöt tu-
levat olemaan hoitoon pääsyn seurannan perusta jatkossakin.

Suun terveydenhuollon tuloksellisuus

Tarkastuslautakunta toteaa, että suun terveydenhuollon tuloksellisuus 
on parantunut erityisesti laadun näkökulmasta. Hoidon laadusta saatu 
asiakaspalaute ja laatumittareilla mitattu laatu ovat kansallisesti vertail-
len hyvää tasoa ja ne ovat myös kehittyneet viime vuosina parempaan 
suuntaan. Laatu vaihtelee kuitenkin paljon hoitoloiden välillä.

Hoitoloiden laadun vaihtelun syitä tulee edelleen selvittää. Osa vaihte-
lusta voi liittyä hammashoitoloiden erilaisiin asiakassegmentteihin ja 
alueiden sosioekonomisiin eroihin. Sosioekonomisesti heikoilla alueilla 
perheiden ja yksilöiden voimavarat ja omahoidon taso eivät mahdollista 
parasta saavutettavissa olevaa suun terveyttä. Joidenkin alueiden 
väestö hyötyisi positiivisesta erityiskohtelusta ja terveyden edistämisen 
resurssien kohdentamisesta väestö-, kohderyhmä- ja yksilötasolla.

Suun terveydenhuollon tärkeimmiksi henkilöstötuottavuuden ajureiksi 
on tunnistettu onnistumisen mahdollistava johtaminen, yhteistyön vah-
vistaminen ja palvelustrategian kirkastaminen.

Arviointikertomuksen kohta: Terveyttä ja hyvinvointia palveluista; yhteistyö ja moniammatillisuus 
perhekeskuksissa

Tarkastuslautakunta totesi arviointikertomuksessa, että sosiaali- ja ter-
veystoimialan tulee lisätä aikuisten psykiatria- ja päihdepalvelujen ja 
perhekeskusten välistä yhteistyötä sekä vahvistaa maahanmuuttajien 
palveluita perhekeskuksissa.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa ammattilaisten välistä 
yhteistyötä tarkasteltiin erityisesti perhekeskuksiin keskitetyissä palve-
luissa, mutta myös perhekeskusten ja muiden perheen tai lapsen kan-
nalta olennaisten palvelujen välillä.
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Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa todetusta poiketen per-
hekeskuksia oli vuonna 2016 suunnitteilla kuusi, joista helmikuuhun 
2020 mennessä on avattu Kallion, Vuosaaren ja Itäkadun perhekes-
kukset. Vuoden 2019 lopussa kaikkien kuuden perhekeskuksen alueel-
le perustettiin moniammatilliset esihenkilöverkostot sekä lisäksi ruotsin-
kielisten palvelujen kehittämisverkosto. 

Perhekeskuksen moniammatillinen työ toteutuu laajasti ottaen ammatti-
laisten tekemässä asiakastyössä raportissa mainittujen neuvolatiimi- ja 
lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki -toimintamallien ohella. 
Perhekeskustoimintamallin sisäisten toimijoiden kesken konsultaatiot ja 
yhteistyö ovat kehittyneet sujuvammaksi. Muiden yhteistyökumppanei-
den, kuten aikuisten psykiatria- ja päihdepalvelujen kanssa, se vaatii 
vielä hiomista.

Moniammatillisen yhteistyön kehittämistä psykiatria- ja päihdepalvelu-
jen kanssa on tehty lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki -
palvelun kehittämisen yhteydessä. Työryhmässä työskentelee psykiat-
ria- ja päihdepalveluista sairaanhoitaja, jonka roolina on tunnistaa pal-
velutarpeen arvioinnin aikana perheen aikuisten mahdollisia psykiatria- 
ja päihdepalvelujen tarpeita, antaa välitöntä tukea sekä ohjata tarvit-
taessa oikean palvelun piiriin. Tämä asiantuntemus on koettu erittäin 
merkittäväksi työryhmässä ja tärkeäksi linkiksi psykiatria- ja päihdepal-
veluihin. Toimintamalli varmistaa tiiviin asiakaslähtöisen yhteistyön. 
Ajoittaista vaikeutta on ollut psykiatristen sairaanhoitajien rekrytoinnis-
sa ja tiedonkulussa psykiatria- ja päihdepalvelujen ja lastensuojelun vä-
lillä. Näiden ongelmien välttämiseksi on keväällä 2020 sovittu selkeät 
yhteistyörakenteet lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen ja 
psykiatria- ja päihdepalveluiden alueellisten esihenkilöiden välille.

Lastensuojelulla ja psykiatria- ja päihdepalveluilla on säännölliset yhtei-
set johdon kokoukset ja yhteistyön rakenteet. Keväällä 2020 on päivi-
tetty lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen, lastensuojelun ja 
psykiatria- ja päihdepalveluiden yhteistyöohje. Yhteistyöohjeessa kuva-
taan kaupunkitasoisesti toimintamallit muun muassa tilanteisiin, joissa 
havaitaan vanhemman päihde- tai mielenterveysongelma. Yhteistyönä 
on keväällä 2020 käynnistetty muun muassa päihteitä käyttävien per-
heiden kuntoutuksen yhteinen kehittämisprojekti. Lisäksi on järjestetty 
yhteisiä koulutuksia henkilöstölle.

Itäkadun perhekeskuksen sosiaalisen raportoinnin hankkeessa on kar-
toitettu perhekeskuksen sekä psykiatria- ja päihdepalvelujen yhteistyö-
tarpeita ja hiottu yhteistyömalleja. Konsultaatiokäytäntöjä on todettu ali-
käytetyiksi ja niiden markkinointia ja käyttöönottoa on lisätty. Jatkossa 
kyseessä olevia käytäntöjä ja malleja on tärkeä levittää myös muihin 
perhekeskuksiin.
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Vuonna 2019 on aloitettu lasten ja nuorten matalan kynnyksen perus-
tason mielenterveyspalveluketjujen kehittäminen yhteistyössä HUSin ja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toi-
mialojen kanssa. Masentuneen äidin hoitopolku on laadittu yhteistyös-
sä perhe- ja sosiaalipalvelujen, terveys- ja päihdepalvelujen sekä HU-
Sin kanssa. Moniammatillista yhteistyötä parannetaan myös lähisuhde-
väkivalta sekä päihteet ja riippuvuudet lapsiperheessä -
palveluketjukehittämisen myötä sisältäen maahanmuuttajataustaisten 
lasten ja perheiden palvelut.

Maahanmuuttajataustaiset perheet käyttävät samaa palvelujärjestel-
mää kuin kantaväestökin. Maahanmuuttajataustaiset perheet ovat 
väestöosuuteensa nähden yliedustettuina erityispalveluissa ja on tär-
keä lisätä varhaista tukea kyseiselle väestöryhmälle. Järjestötoimintaa 
vahvistetaan perhekeskuksissa huomioiden maahanmuuttajataustais-
ten asukkaiden tarpeet. Perhe- ja sosiaalipalveluissa aloittaa tähän 
työhön osoitettu järjestökoordinaattori. Tulkkipalvelujen käyttöä jatke-
taan. Perhe- ja sosiaalipalveluissa on aloitettu myönteisen erityiskohte-
lun rahoituksen käyttö ja sen kohdennuksen kriteerinä on muun muas-
sa maahanmuuttajataustaisen väestön osuus perhekeskusalueella.

Hallitusohjelmaan liittyvässä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -
hankkeessa painotetaan kansalliseen mielenterveysstrategiaan liittyen 
matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantamista 
sekä moniammatillisen yhteistyön ja integraation kehittämistä sosiaali- 
ja terveyspalveluissa. Jatkokehitystä tullaan tekemään näitä linjauksia 
noudattaen."

Käsittely

19.05.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

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

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:

Jäsen Katju Aro: Kohdasta "Onko päätöksenteko nopeutunut?" poiste-
taan kaksi ensimmäistä virkettä.

Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm

Vastaehdotus 2:
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Jäsen Hannu Tuominen: Esitän kohdan "Ovatko valmistelu ja päätök-
senteko säilyneet selkeästi erillään?" jälkimmäisen kappaleen poista-
mista.

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Hannu Tuomisen vas-
taehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 3:

Jäsen Hannu Tuominen: Esitän kohdan "Onko päätöksenteko nopeu-
tunut?" kahden viimeisen virkkeen korvaamista lauseella "Kaupungin 
tasolla onkin syytä harkita, miten aloitteiden käsittelyä voidaan tehostaa 
ja sujuvoittaa valtuutettujen aloiteoikeutta kuitenkaan vaarantamatta."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Hannu Tuomisen vas-
taehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

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

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 13
Katju Aro, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami 
Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Aleksi Niskanen, Reko 
Ravela, Karita Toijonen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Ve-
sikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katju Aron vastaehdotuk-
sen äänin 13 - 0.

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

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen
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Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 14.05.2020 § 88

HEL 2019-004956 T 00 03 00

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon tar-
kastuslautakunnan lausuntopyyntöön koskien suurten liikennehankkei-
den toteuttamista:

Liikenneliikelaitos (HKL) on esittänyt tarkastuslautakunnan 1. toimikun-
nalle marraskuussa 2019 näkemyksensä Helsingissä toteutettujen ja 
työn alla olevien suurten investointihankkeidensa kustannusten muo-
dostumisesta. HKL toteaa, että suunnitelmien tarkkuustason nostami-
nen parantaa yleensä niiden perusteella laadittujen kustannusarvioiden 
luotettavuutta. Tärkeää on myös ymmärtää eri suunnitelmatasojen si-
sältämien epävarmuuksien suuruudet suurten liikennehankkeiden kus-
tannus- ja aikatauluarvioissa. Tavoiteltavaa olisi, että päätöksenteon 
yhteydessä pystytään kuvaamaan toimielimille ja luottamushenkilöille 
riittävällä tarkkuudella kyseisen hankkeen suunnitelmien valmius ja nii-
den sisältämien kustannus- ja aikatauluarvion epävarmuustaso.

Suunnittelun tarkkuuden nostaminen ei ole kuitenkaan kaikissa tilan-
teissa tarkoituksenmukaista, vaikka näin saadaankin päätöksenteon 
tueksi luotettavampia kustannusarvioita, koska myös suunnittelun kus-
tannukset ovat suurissa hankkeissa huomattavia. Suunnittelun tark-
kuuden nostaminen ei aina täysimittaisesti lisää kustannusarvioiden 
luotettavuutta suhteessa käytettyyn aikaan ja suunnitteluun kuluneisiin 
kustannuksiin. Mikäli hanke ei siirtyisikään viivytyksettä toteutukseen, 
olisi huomattavan rahasumman sitominen suunnitteluun tällöin vai-
keammin perusteltavissa. Lisäksi HKL toteaa, että tällä hetkellä ei ole 
olemassa luotettavaa ja todistettua tietoa eri suunnitelmatasojen kus-
tannusarvioiden luotettavuuksista. Myös kaupunkiyhteinen näkemys eri 
suunnitelmatasojen sisällöstä kustannusarvion luotettavuuden suhteen 
puuttuu.

HKL osallistuu kaupunkiympäristön toimialan kehityshankkeeseen, jos-
sa tarkennetaan ohjetta liikennehankkeen yleissuunnitteluvaiheen si-
sällöstä. Ohjeeseen lisätään yhteisesti käyttöön otettavat eri suunnitte-
lutasojen yhtenäiset kuvaukset. Tämä parantaa eri suunnitelmatark-
kuuksien perusteella laadittujen kustannus- ja aikatauluarvioiden luotet-
tavuutta ja mahdollistaa niiden arvioimisen päätöksenteossa. Menette-
lymallin avulla pystytään hankkeiden eri suunnitteluvaiheiden kustan-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2020 76 (142)
Kaupunginhallitus

Asia/6
30.11.2020

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

nusarvioita vertaamaan toteutuneisiin kustannuksiin ja aikatauluun. 
Ajan kanssa saadaan kehitettyä tilastotietoa eri suunnitteluvaiheiden 
epätarkkuuksista ja edelleen kehitettyä mallia. 

HKL kehittää toimintaansa suurten investointihankkeiden (esim. pika-
raitiotiehankkeiden) osalta siten, että päätöksenteon yhteydessä pysty-
tään arvioimaan ja päättämään hankkeeseen liittyvästä suunnittelutark-
kuuden epävarmuudesta. Hankkeiden kustannus- ja aikatauluriskien 
hallinta kaikissa suunnittelun ja päätöksenteon vaiheissa tuodaan sel-
keästi esille tulevien hankkeiden kohdalla. Näillä toimilla parannetaan 
suurten liikennehankkeiden pysymistä päätetyissä budjetissa ja aika-
taulussa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Ari Päivärinta, talouspalvelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
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§ 835
V 9.12.2020 Bulevardi 29-31 asemakaavan muuttaminen (nro 12627)

HEL 2018-009888 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 7 
tontin 3 asemakaavan muutoksen 20.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 
12627 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12627 kartta, päivätty 20.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12627 selostus, päivätty 20.10.2020, 

päivitetty Kylk:n 20.10.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 20.10.2020 ja viranomaisneuvottelun muistio 

17.8.2020
4 Osa päätöshistoriaa
5 Tehdyt muutokset
6 Havainnekuva, 20.10.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kaavamuutoksen hakijat Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Museovirasto, kulttuuriym-
päristön suojelu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
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van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Kaavan hyväksymispää-
töksestä tiedon pyytänyt

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee kaupungin myymiä, ny-
kyisin Kojamo Oyj:n (kolme kiinteistöosakeyhtiötä) ja Lakewood Oy:n 
(yksi kiinteistöosakeyhtiö) omistamia Metropolian tonttia ja kiinteistöjä. 
Entisen Metropolian ammattikorkeakoulurakennusten sijainti on näyttä-
vällä paikalla Hietalahden torin kupeessa. Opetustoiminnan muutettua 
rakennuksista Myllypuroon uudelle Metropolian kampusalueelle, kortte-
lin käyttötarkoitusta ollaan muuttamassa hotelli-, asuin-, liike- ja toimiti-
lakäyttöön. Teknillisen korkeakoulun entisen päärakennuksen käyttö-
tarkoitus muutetaan hotellikäyttöön ja sen yhteyteen tutkitaan lisära-
kentamista. Vanhan ja uuden kemian rakennuksen sekä Bulevardi 29:n 
rakennuksen käyttötarkoitus muutetaan asuin-, liike- ja toimitilakäyt-
töön. Kaavamuutoksen myötä rakennukset tullaan suojelemaan ase-
makaavamääräyksin. Tällä hetkellä tontilla 26 sijaitseva Teknillisen 
korkeakoulun päärakennus ja Bulevardi 29:n rakennus on suojeltu val-
tion rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/85) perusteella, 
kunnes suojelupäätös tullaan myöhemmin korvaamaan kulttuuriperin-
nön suojelusta annetun lain (498/2010) mukaisella päätöksellä.

Uutta asuntokerrosalaa on 6 365 k-m² ja toimitilakerrosalaa on 17 850 
k-m². Tontin tehokkuusluku on e=2,5.  Asukasmäärän lisäys on noin 
140.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että rakennus-
ten kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja kaupunkikuvalliset arvot 
säilyvät ja alueelle tulee lisää palveluja sekä asuntoja.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista lisäämällä keskustan vetovoimaa ja myös asuinrakentamista hy-
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vien liikenneyhteyksien piiriin. Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on 
kantakaupunkia C2, joten kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Bulevardin länsipäässä Hietalahdentoria hallitseva korttelikokonaisuus 
on vuodesta 1877 toiminut teknillisen opetuksen keskittymänä. Koko-
naisuus käsittää neljä rakennusta: Hietalahdentorin laidalla olevan 
Teknillisen korkeakoulun entisen päärakennuksen, Bulevardi 29:n ra-
kennuksen, korttelin sisäosassa olevan tiilisen vanhan kemian raken-
nuksen sekä pitkänomaisen uuden kemian rakennuksen. 

Teknillisen korkeakoulun entinen päärakennus sekä Bulevardi 29:n 
kiinteistö kuuluvat valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuu-
riympäristöön Esplanadi-Bulevardi (RKY 2009). Kaava-alue kuuluu ko-
konaisuudessaan maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön 
Helsingin empirekeskusta ja kivikaupunki.

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty yleisen raken-
nuksen tontiksi. Rakennuksia ei ole suojeltu kaavassa. 

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa, mutta jatkotoimenpiteet -kohdassa 
kerrotusta syystä alueeseen ei kohdistu maankäyttösopimustarvetta.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut (HSY) vesihuolto, Museovirasto ja Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). 

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat kaava-alueen suojeluarvoihin. Kan-
nanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että 
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sekä Museovirasto että Uudenmaan ELY-keskus ovat olleet mukana 
viitesuunnitelmien ohjauksessa ja kaavan laadinnassa. Kaavamerkin-
nät on laadittu yhteistyössä Museoviraston kanssa. Kaavamuutoksesta 
on järjestetty viranomaisneuvottelu kaupungin, Museoviraston ja ELY-
keskuksen kesken 17.8.2020.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat rakennusten suojeluun, Teknillisen korkeakoulun 
entisen päärakennuksen muuttamiseen hotellikäyttöön ja sen lisära-
kentamiseen sekä alueen pysäköintipaikkojen puutteeseen. Mielipiteet 
on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakennusten suojelu-
määräyksiä on laadittu sekä rakennusten ulkoarkkitehtuurista että tär-
keistä sisätiloista. Teknillisen korkeakoulun päärakennuksen lisäraken-
taminen on sovitettu siten, että vanhan rakennuksen julkisivut säilyvät. 
Alueen pysäköintiä tutkitaan Hietaniemen torin suunnittelun yhteydes-
sä. Kirjallisia mielipiteitä saapui 4 kpl.  

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 11.5.-9.6.2020, mistä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huo-
mautukset kohdistuivat Teknillisen korkeakoulun entisen päärakennuk-
sen käyttötarkoituksen muutokseen hotelliksi, täydennysrakentamiseen 
sekä liikenteeseen. Muistutukset kohdistuivat myös vanhan puuston 
hävittämiseen.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: 
HSY, Museovirasto ja ELY-keskus. Lausunnoissa esitetyt huomautuk-
set kohdistuivat Teknillisen korkeakoulun entisen päärakennuksen täy-
dennysrakentamisen määrään, rakennusalamerkintöihin sekä suojelu-
määräyksiin. Lisäksi lausuttiin jäte- ja hulevesiviemäröinnin eriyttämi-
sestä sekä jätehuollon järjestämisestä tontilla. Lisäksi Helen Oy ilmoitti, 
ettei ole lausuttavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin. Huomautuksissa esitetyt asiat on 
otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmu-
kaisilta osin.  
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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. Muutokset koskivat mm. Teknillisen korkea-
koulun entisen päärakennuksen suojelumerkintöjä, lisärakentamisen 
korkeusasemaa ja istutuksia.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, 
on kuultu erikseen viranomaisneuvottelussa sekä sähköpostilla.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Käyttötarkoituksen muuttamistavoitteesta ja muutosten vaikutuksesta 
kauppahintaan on sovittu kaupungin ja nykyisen maanomistajan väli-
sessä, kiinteistöjen kauppaa ja kehittämistä koskevassa puitesopimuk-
sessa, jonka kohteena on opetuskäytöstä vapautuneita, Metropolia 
Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä olleita kiinteistöjä. Kaava-
alueeseen ei siten liity maankäyttösopimusmenettelyä. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12627 kartta, päivätty 20.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12627 selostus, päivätty 20.10.2020, 

päivitetty Kylk:n 20.10.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 20.10.2020 ja viranomaisneuvottelun muistio 

17.8.2020
4 Osa päätöshistoriaa
5 Tehdyt muutokset
6 Havainnekuva, 20.10.2020

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Asemakaavan muutoshakemus 20.9.2018, Abrahaminkatu 1, Bulevardi 

31, Lönnrotinkatu 34, Bulevardi 29, Kamppi
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kaavamuutoksen hakijat Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Museovirasto, kulttuuriym-
päristön suojelu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Kaavan hyväksymispää-
töksestä tiedon pyytänyt

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.11.2020 § 813

HEL 2018-009888 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely
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23.11.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2020 § 598

HEL 2018-009888 T 10 03 03

Hankenumero 6064_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 20.10.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12627 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan 
(Kamppi) korttelia 77 tonttia 3.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävillä-
oloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösa-
siakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäris-
tön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 
22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

20.10.2020 Ehdotuksen mukaan

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Suvi Huttunen ja tiimipäällikkö 
Hanna Pikkarainen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen ko-
kouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Suvi Huttunen, arkkitehti, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi
Mikko Tervola, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 44131

mikko.tervola(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 24.04.2020 § 27

HEL 2018-009888 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12627 pohjakartan 
kaupunginosassa 
4 Kamppi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perstelut

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

Asemakaavan numero: 12627
Kaupunginosa: 4 Kamppi
Kartoituksen työnumero: 49/2019
Pohjakartta valmistunut: 1.11.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Antti Soljanto, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 310 22065

antti.soljanto(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2020 86 (142)
Kaupunginhallitus

Asia/8
30.11.2020

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

§ 836
V 20.1.2021 Agricolankatu 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 
12626)

HEL 2018-010026 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anni Sin-
nemäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12626 kartta, päivätty 20.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12626 selostus, päivätty 20.10.2020, 

päivitetty Kylk:n 27.10.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 6.7.2020, täydennetty 20.10.2020
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 11. kaupunginosan (Kallio, Torkkelinmä-
ki) korttelin 11334 ja puistoalueen asemakaavan muutoksen 
20.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12626 mukaisena ja asemakaa-
vaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kojamo Oyj:n kaupungil-
ta ostamaa Metropolian tonttia ja kiinteistöä. Entisen Metropolian am-
mattikorkeakoulurakennuksen sijainti on näyttävällä paikalla Penger-
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puiston kupeessa Kalliossa. Opetustoiminnan muutettua rakennukses-
ta Myllypuroon uudelle Metropolian kampusalueelle korttelin käyttötar-
koitusta muutetaan asuin-, liike- ja toimitilakäyttöön. Lisäksi rakennuk-
sen yhteyteen mahdollistetaan lisärakentamista.

Uutta asuntokerrosalaa on 9 110 k-m² ja liike- ja toimitilakerrosalaa on 
660 k-m². Tontin tehokkuusluku on e = 2,75. Asukasmäärän lisäys on 
noin 170.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että rakennuk-
sen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset sekä pääosin myös 
kaupunkikuvalliset arvot säilyvät ja alueelle tulee lisää asuntoja.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla uutta asuinrakentamista hyvien liikenneyhteyk-
sien piiriin. Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on 
merkitty kantakaupunkialueeksi C2. Kaavaratkaisu on Helsingin yleis-
kaavan 2016 mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Asemakaavoitettavalla tontilla osoitteessa Agricolankatu 1–3 sijaitsee 
vuonna 1929 valmistunut Helsingin teollisuuskoulu, jonka arkkitehti oli 
Yrjö Sadeniemi Yleisten rakennusten ylihallituksesta. Teollisuuskoulu 
aloitti toimintansa jo vuonna 1881 toimien useissa vuokratiloissa ympäri 
Helsinkiä ennen kuin sille valmistui oma talo. Teollisuuskoulut muutet-
tiin vuonna 1941 asetuksella teknillisiksi oppilaitoksiksi. 1999 koulu 
muuttui ammattikorkeakoulu Stadiaksi ja vuonna 2008 Metropolia am-
mattikorkeakouluksi. Opetustoiminta on nyt siirtynyt rakennuksesta 
Myllypuroon uudelle Metropolian kampusalueelle. Kuusikerroksisen 
koulurakennuksen Agricolankadun ja Pengerpuiston puoleinen osa 
tonttia on toiminut kiinteistön paikoitusalueena. Rakennus ja tontti ovat 
yksityisomistuksessa. Tontin eteläpuoleinen puisto Agricolanaukio joh-
dattaa koulurakennuksen pääsisäänkäyntiin.

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty opetustoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Nykyinen koulurakennus on 
suojeltu sr-2 -merkinnällä ja sille on osoitettu 7 200 k-m² rakennusoi-
keutta. Lisäksi tontille on annettu 1 500 k-m² lisärakennusoikeutta. Py-
säköinti on osoitettu maantasoon Pengerpuiston puolelle ja rakennuk-
sen Pengerkadun puoli on määritetty istutettavaksi alueen osaksi.

Korttelialue ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa. 
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Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa mutta jäljempänä jatkotoimenpiteet 
-kohdassa kerrotusta syystä alueeseen ei kohdistu maankäyttösopi-
mustarvetta.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut (HSY) vesihuolto, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo. 

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat kaava-alueen käyttötarkoituksen 
muutokseen, suojeluarvoihin ja täydennysrakentamisen suunnitelmiin 
sekä jatkosuunnitteluvaiheen pelastus- ja paloteknisiin suunnitelmiin. 
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, et-
tä kaupunginmuseo on ollut mukana viitesuunnitelman ohjauksessa ja 
kaavan laadinnassa. Kaavamerkinnät on laadittu yhteistyössä kaupun-
ginmuseon kanssa. Rakennuksista on laadittava palotekninen suunni-
telma ja asuinrakennusten mahdolliset pelastustievaatimukset tulee 
huomioida jatkosuunnittelussa.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat rakennuksen suojeluun, koulurakennuksen muut-
tamiseen asuinkäyttöön ja sen lisärakentamiseen, alueen ympäristöar-
voihin sekä alueen pysäköintipaikkojen puutteeseen. Mielipiteet on 
otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakennusten suojelumää-
räyksiä on laadittu sekä rakennusten ulkoarkkitehtuurista että tärkeistä 
sisätiloista. Koulurakennuksen lisärakentaminen on sovitettu siten, että 
vanhan rakennuksen julkisivut säilyvät. Tontin pysäköinti on suunniteltu 
maanalaisena. Kirjallisia mielipiteitä saapui 3 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 6.7.-14.8.2020 ja siitä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 
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Kaavaehdotuksesta tehtiin 72 muistutusta, joista 4 oli adresseja (alle-
kirjoittajia yhteensä 191). Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui 3 kirjet-
tä. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat käyttötarkoituksen 
muutokseen, täydennysrakentamiseen, rakennetun kulttuuriympäristön 
huomioimiseen, rakennussuojeluun, pysäköintilaitoksen tarpeellisuu-
teen, rakentamisen vaikutuksiin ympäristöön sekä kaavaprosessiin. Kir-
jeissä esitetyt huomautukset kohdistuivat täydennysrakentamiseen se-
kä kiinteistön myyntiin yksityiselle toimijalle.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: 
HSY, 
Helen Sähköverkko Oy ja kaupunginmuseon kulttuuriympäristöyksikkö. 
Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Torkkelinkadun puo-
leisen päävesijohdon, kaupungin hulevesistrategian ja jätehuoltomää-
räysten huomioimiseen jatkosuunnitteluvaiheessa sekä kaava-alueen 
käyttötarkoituksen muutokseen, suojeluarvoihin ja jatkosuunnitteluvai-
heen suunnitelmiin. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista, kirjeistä ja viranomaisten lausunnoista sekä 
vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

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

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

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, 
on kuultu erikseen sähköpostilla.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Käyttötarkoituksen muuttamistavoitteesta ja muutosten vaikutuksesta 
kauppahintaan on sovittu kaupungin ja maanomistajan välisessä, kiin-
teistöjen kauppaa ja kehittämistä koskevassa puitesopimuksessa, jon-
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ka kohteena on opetuskäytöstä vapautuneita, Metropolia Ammattikor-
keakoulu Oy:n käytössä olleita kiinteistöjä. Kaava-alueeseen ei siten lii-
ty maankäyttösopimusmenettelyä. 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi seuraavaa: Kaavamuutosta koske-
neessa aiemmassa lausunnossaan 24.6.2019 kaupunginmuseo suh-
tautui varauksellisesti mahdollisuuksiin muuttaa rakennus uuteen käyt-
töön sen arvot säilyttäen. Kaavaratkaisua työstettiin sen jälkeen yhteis-
työssä kaupunginmuseon kanssa. Uudessa, varsinaisesta kaavaehdo-
tuksesta antamassaan lausunnossa 14.8.2020 kaupunginmuseo tote-
aa, että entinen koulurakennus suojellaan sr-1 -merkinnällä ja asian-
mukaisilla suojelumääräyksillä, joissa myös puolijulkiset tilat suojellaan 
museon aiemman lausunnon mukaisesti. Kaupunginmuseo edellyttää 
lisäksi, että jatkosuunnitteluun tulee kiinnittää huomiota ja että raken-
nuslupavaiheessa museo voi lausua uudelleen. 

Kaupunkiympäristölautakunta on käsitellessään kaavaehdotusta yksi-
mielisesti hyväksynyt kaksi  jatkotoimenpidettä, joista ensimmäinen 
koskee tämän kaavahankkeen jatkosuunnittelua ja toinen pysäköinti-
normien soveltamista tulevissa, asukaspysäköintialueella tapahtuvissa 
kaavahankkeissa.

Nyt päätettävänä olevaa kaavaratkaisua koskevassa ponnessaan kau-
punkiympäristölautakunta "edellyttää, että hankkeesta on järjestettävä 
suunnittelukilpailu laaditun asemakaavan pohjalta. Kilpailun avulla 
varmistetaan uuden rakennusosan korkeatasoinen arkkitehtuuri sekä 
huolella sovittaminen vanhaan rakennukseen ja Torkkelinmäen arvok-
kaaseen kaupunkiympäristöön."  

Kaupunginhallitus pitää suunnittelukilpailuun kohdistuvaa toimenpide-
ehdotusta perusteltuna ottaen huomioon rakennuksen ja sen lähiympä-
ristön kulttuuriperinnön suojelemiseen liittyvät merkittävät arvot. Samal-
la kaupunginhallitus kuitenkin toteaa, että mahdollinen kilpailu tulee 
suunnitella ja ajoittaa hyvässä yhteistyössä tontin ja rakennuksen omis-
tajan kanssa eikä sitä voida pitää asemakaavan muutoksen tai raken-
nusluvan hyväksymisen edellytyksenä. Toinen ponsi on laajempaan 
asukaspysäköinnin uudistukseen liittyvä, joten siihen ei ole tarpeen ot-
taa kantaa tässä vaiheessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
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1 Asemakaavan muutoksen nro 12626 kartta, päivätty 20.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12626 selostus, päivätty 20.10.2020, 

päivitetty Kylk:n 27.10.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 6.7.2020, täydennetty 20.10.2020
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Kaavamuutoshakemus, Agricolankatu 1

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kaavamuutoksen hakija Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksymispäätöksestä 
tiedon pyytänyt

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Tiedoksi

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

Päätöshistoria



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2020 92 (142)
Kaupunginhallitus

Asia/8
30.11.2020

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

Kaupunginhallitus 23.11.2020 § 814

HEL 2018-010026 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

23.11.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 27.10.2020 § 624

HEL 2018-010026 T 10 03 03

Hankenumero 6064_4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 20.10.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12626 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 11. kaupunginosan 
(Kallio, Torkkelinmäki) korttelia 11334 ja puistoaluetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävillä-
oloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösa-
siakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäris-
tön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 
22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että hankkeesta on järjestet-
tävä suunnittelukilpailu laaditun asemakaavan pohjalta. Kilpailun avulla 
varmistetaan uuden rakennusosan korkeatasoinen arkkitehtuuri sekä 
huolella sovittaminen vanhaan rakennukseen ja Torkkelinmäen arvok-
kaaseen kaupunkiympäristöön.

Lautakunta toteaa, että kantakaupungin asukaspysäköintialueen täy-
dennysrakentamiskohteissa tulee arvioida laskentaohjeen soveltamis-
mahdollisuuksia, kun voidaan hyödyntää jo olemassa olevia pysäköinti-
laitoksia. Tähän liittyen pysäköintipolitiikan päivityksen yhteydessä 
valmistellaan asukaspysäköinnin uudistus, jossa eri vaihtoehtojen kaut-
ta etsitään paras mahdollinen malli asukaspysäköintijärjestelmälle siten 
että se toimii ja esitykset tuodaan päätöksentekoon viimeistään vuonna 
2022. 

Käsittely

27.10.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Suvi Huttunen. Asiantuntija pois-
tui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että hank-
keesta on järjestettävä suunnittelukilpailu laaditun asemakaavan poh-
jalta. Kilpailun avulla varmistetaan uuden rakennusosan korkeatasoi-
nen arkkitehtuuri sekä huolella sovittaminen vanhaan rakennukseen ja 
Torkkelinmäen arvokkaaseen kaupunkiympäristöön.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta toteaa, että kantakaupungin asukaspysä-
köintialueen täydennysrakentamiskohteissa tulee arvioida laskentaoh-
jeen soveltamismahdollisuuksia, kun voidaan hyödyntää jo olemassa 
olevia pysäköintilaitoksia. Tähän liittyen pysäköintipolitiikan päivityksen 
yhteydessä valmistellaan asukaspysäköinnin uudistus, jossa eri vaih-
toehtojen kautta etsitään paras mahdollinen malli asukaspysäköintijär-
jestelmälle siten että se toimii ja esitykset tuodaan päätöksentekoon 
viimeistään vuonna 2022. 
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Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

20.10.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Suvi Huttunen, arkkitehti, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi
Mikko Tervola, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 44131

mikko.tervola(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 15.09.2020 § 44

HEL 2018-010026 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12626 pohjakartan 
kaupunginosassa 11 Kallio. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12626
Kaupunginosa: 11 Kallio
Kartoituksen työnumero: 45/2019
Pohjakartta valmistunut: 14.9.2020 Uusinta (ensitilaus 2019)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
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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 
03.06.2020 § 33

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 837
Helsingin kaupungin hankintastrategia 2020

HEL 2020-011582 T 02 08 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli hankintajohtaja Jorma Lammin-
mäki. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500

jorma.lamminmaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hankintastrategia 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Helsingin kaupun-
gin hankintastrategian 2020 ja sen toimeenpanosuunnitelman.

Samalla kaupunginhallitus kehottaa toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia 
käynnistämään tarvittavat toimenpiteet ja suuntaamaan toimintaansa 
strategian mukaisesti kulloinkin käytettävissä olevien määrärahojen 
puitteissa.

Esittelijän perustelut

Hankintastrategian uudistamisen tausta

Hankintastrategian tehtävä on tukea kaupungin palvelujen tuottamisen 
onnistumista ja kaupunkistrategian toteuttamista. Hankintoja voidaan 
hyödyntää kaupungin toiminnan ja palvelujen suuntaamisessa aiempaa 
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tehokkaammin huomioimalla yhteiskunnan keskeiset muutosvoimat 
Helsingin ja koko kaupunkikonsernin erityistarpeita korostaen. Onnis-
tumisen mahdollistamiseksi on hankintojen strategiset tavoitteet päivi-
tettävä kaupunkistrategiaa tukeviksi.

Helsingin toimintaympäristö ja sen myötä tarve julkisille hankinnoille 
muuttuvat nopeasti. Kestävä kehitys ja vastuullisuus, tuotteiden ja toi-
minnan innovatiivisuus, alustatalous, digitalisaatio sekä markkinoilla 
toimivien myyjien ja ostajien ammattitaidon kehittyminen ovat muutok-
sen keskeisiä ajureita. Kaupunkikonsernin palvelurakenteen muutoksiin 
ja palvelujen saavutettavuuteen sekä tietosuojaan liittyvät vaatimukset 
vaikuttavat vahvasti kaupungin toimintaan. Palvelujen laadun varmis-
taminen on yhä haastavampaa.

Kuvatuilla ilmiöillä on vaikutusta julkisiin hankintoihin. Sekä kansallisel-
la että kansainvälisellä tasolla hankintoihin kohdistetaan yhä enemmän 
painetta edistää kyseisiin ilmiöihin pohjautuvia tavoitteita. Tiedolla joh-
tamisen tarpeet sekä toimitusketjujen piteneminen ja pirstaloituminen 
vaikuttavat osaltaan hankintojen tekemiseen. Tapa tehdä hankintoja 
muuttuu, ja muiden muassa vaikuttavuusperusteiset hankinnat ja al-
lianssit ovat esimerkkejä julkisissa hankinnoissa käytetyistä uusista 
konsepteista.

Helsinki siirtyi vuonna 2017 tehdyn johtamisuudistuksen myötä toimia-
larakenteeseen, joka vaikuttaa merkittävästi kaupungin hankintojen te-
kemiseen ja ohjaamiseen. Vaikutukset heijastuvat sekä emokaupunkiin 
että kaupungin konserniyhteisöihin. Nykyinen organisaatiorakenne 
mahdollistaa hankintojen aiempaa tehokkaamman ja yhdenmukai-
semman ohjauksen. Yhteishankintasopimusten ja yhteisen hankintavo-
lyymin hyödyntäminen on niin ikään nykyisessä keskitetyssä organi-
saatiomallissa helpompaa.

Helsingin edellisen hankintastrategian linjausten sisältöä ja painotuksia 
on yllä esitetyistä syistä tarpeen ajantasaistaa. Päivitetyt linjaukset ja 
tavoitteet edellyttävät niitä edistävien toimenpiteiden uudistamista.

Helsingin kaupungin johtoryhmä päätti huhtikuussa 2020, että kaupunki 
uudistaa hankintastrategiansa vuoden 2020 aikana. Työssä hyödynnet-
tiin kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja kaupunginkanslian edustajis-
ta koostuvaa Helsingin hankintojen ohjausryhmää. Se muodosti perus-
tan neljälle työpajalle, joissa luotiin merkittävä osa strategian raken-
teesta ja sisällöstä. Keskeisinä työkaluina käytettiin kesän 2020 aikana 
toteutettua verkkoaivoriihtä sekä SWOT- ja maturiteettianalyysejä.

Hankintastrategiassa on otettu huomioon kaupungin keskeiset strate-
gia-asiakirjat ja toimenpide- ja kehitysohjelmat kuten kaupunkistrategia, 
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, ympäristöpolitiikka se-
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kä digitalisaatio-ohjelma. Myös hankintoja koskevat tarkastustoimen 
suositukset on huomioitu.

Strategiatyötä johtivat ja ohjasivat kaupungin johtoryhmä ja hankintojen 
kannalta keskeisten yksiköiden edustajista muodostettu hankintastra-
tegiahankkeen ohjausryhmä. Kumppanina toimi valtion ja kuntia edus-
tavan Suomen Kuntaliiton yhteishankintayhtiö Hansel Oy.

Helsingin hankintastrategia on uudistettu rinnan Suomen kansallisen 
julkisten hankintojen strategian laatimisen kanssa. Valtiovarainministe-
riö asetti 5.9.2019 yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa Vaikuttavat 
julkiset hankinnat -toimenpideohjelman (Hankinta-Suomi) kansallisen 
julkisten hankintojen strategian laatimiseksi, julkisten hankintojen toimi-
joiden yhteistyön lisäämiseksi ja hankintojen vaikuttavuuden kehittämi-
seksi. Toimenpideohjelmassa on laadittu Suomen ensimmäinen kan-
sallinen julkisten hankintojen strategia, joka julkaistiin 9.9.2020. Helsin-
gin hankintastrategiassa on hyödynnetty kyseisen strategian tietoai-
neistoa ja johtopäätöksiä.

Oheinen Helsingin kaupungin hankintastrategia 2020 -dokumentti on 
tuotettu käytettäväksi digitaalisena julkaisuna.

Hankintastrategian rooli kaupungin organisaatiossa ja johtamisessa

Hankinnoilla luodaan edellytyksiä toimivalle ja tehokkaalle palvelutuo-
tannolle. Hankintastrategiassa hankintatointa tarkastellaan tästä näkö-
kulmasta. Strategia kuvaa Helsingille hankintatoimen kehittämisen ja 
parantamisen keinot ja tehtävät. Kaupungin ydintoiminnan organisointia 
tai palvelujen tuotantotapoja koskevat palvelutuotannolliset linjaukset 
tehdään joko tulevassa kaupunkistrategiassa tai erillisissä palvelustra-
tegisia linjauksia koskevissa päätöksissä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin hankintayk-
sikköinä toimivat kaupunginkanslia, tarkastusvirasto, toimialat, liikelai-
tokset sekä pelastuslaitos. Hankintastrategia koskee linjaus- ja tavoite-
tasolla niin näitä kuin kaikkia muita Helsingin kaupunkikonserniin kuu-
luvia yhteisöjä. Luvuissa 1, 2 ja 3 kuvatuista toimenpiteistä suuri osa 
kohdistuu kuitenkin emokaupunkiin eli toimialoihin, liikelaitoksiin ja vi-
rastoihin. Kaupunkikonsernin yhteisöjen edellytetään noudattavan toi-
minnassaan hankintastrategian linjauksia ja edistävän sen tavoitteita 
oman yhteisölainsäädäntönsä puitteissa.

Strategia ei sisällä yksityiskohtaisia toimialojen eikä liikelaitosten toi-
mintaan kohdistuvia linjauksia. Kaupunkiorganisaation osat voivat laa-
tia omaa työtään tukevia hankintaohjelmia varmistamaan osaltaan 
kaupungin hankintastrategian tavoitteisiin pääsemisen. Näin on tehnyt 
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esimerkiksi kaupunkiympäristön toimiala, joka julkaisi oman hankintast-
rategiansa vuonna 2019.

Hankintastrategian linjaukset on viety tavoitteiksi, toimenpiteiksi ja mit-
tareiksi, jotka koskevat paitsi koko kaupunkikonsernia, myös kaikkia 
hankintoja. Strategiaa sovelletaan investoinneissa sekä palvelujen, ai-
neiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoissa ja käyttöoikeussopi-
muksissa. Strategia ei sisällä tuoteryhmä- tai kategoriakohtaisia lin-
jauksia.

Hankintastrategian tavoitteiden toteuttamista koordinoi kaupungin han-
kintojen ohjausryhmä ja ohjaa kaupungin johtoryhmä.

Helsingin hankintojen nykytila

Hankinnat eli sisäiset ja ulkoiset palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja 
tavaroiden ostot sekä investoinnit muodostavat yli puolet Helsingin 
kaupungin menoista. Helsingin vuosittaisten hankintojen euromääräi-
nen volyymi on noin neljä miljardia euroa.

Suomen julkisten hankintojen vuosittainen euromääräinen volyymi on 
noin 35 miljardia euroa, josta kuntien osuus on noin 30 miljardia euroa. 
Helsinki on Suomen suurin julkisia hankintoja tekevä toimija.

Kaupungin hankintoja ja ostoja voi tutkia avoimen datan Tutkihankinto-
ja.fi sekä Helsinki Region Infoshare (HRI) -palveluissa.

Helsingissä hankintojen kilpailutus on keskitetty toimialoille, virastoille 
ja liikelaitoksille. Näillä kullakin on osana organisaatiotaan toimintaansa 
ja palveluihinsa keskittyvä oma hankintatoiminto. Ostotilausten tekemi-
nen on hajautettu koko kaupunkiorganisaatioon.

Yhteishankinnat valmistellaan ja päätetään keskitetysti kaupunginkans-
liassa ja sosiaali- ja terveystoimialalla. Toimialat, virastot ja liikelaitok-
set vastaavat omien erillishankintojensa valmistelusta ja päätöksen-
teosta. Kaupunkikonserniin kuuluvat muut yhteisöt valmistelevat han-
kintansa ja päättävät niistä itse. Ne voivat hyödyntää yhteishankintayh-
tiö Helsingin Konsernihankinta Oy:n sopimuksia.

Hankintojen yhteisestä ohjauksesta ja koordinoinnista vastaa kaupun-
ginkanslia yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa. Työvälinee-
nä on kaupungin hankintojen ohjausryhmä.

Hankintastrategian teemat ja päävalinnat

Helsingin hankintastrategia on jaettu kolmeen teemaan. Näistä kukin 
sisältää osaltaan hankintoja koskevat tavoitteet ja toimenpiteet, joilla 
Helsinki tukee kaupunkistrategiansa toteuttamista ja kehittää palvelu-
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jaan yhä paremmin kaupunkilaisten ja yritysten tarpeita vastaaviksi. 
Teemakohtaisiin päävalintoihin tiivistyy se, mitä Helsinki haluaa hankin-
tojensa kautta saavuttaa.

1. Toimivat markkinat ja innovaatioiden edistäminen

Toimivien markkinoiden ja innovaatioiden edistämisen teema sisältää 
tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla kaupunki tekee kustannuste-
hokkaita hankintoja markkinoiden elinvoimaisuutta ja innovaatiomyön-
teisyyttä edistävällä tavalla. Helsinki on merkittävä markkinavaikuttaja, 
ja voi kysynnällään ja toiminnallaan luoda uusia markkinoita ja uuden-
laista liiketoimintaa.

Teeman päävalinta

Teemme kustannustehokkaita hankintoja markkinoiden elinvoimaisuut-
ta ja innovaatiomyönteisyyttä edistäen.

Teeman tavoitteiden toteutumisen tärkein mittari

Hankintakilpailutuksissa saatujen tarjousten määrän kehitys.

2. Vaikuttavuus ja vastuullisuus

Vaikuttavuuden ja vastuullisuuden teeman tavoitteet ja toimenpiteet 
auttavat Helsinkiä saavuttamaan ne kaupunkistrategiset tavoitteensa, 
jotka se on asettanut taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti 
kestävämmän kaupungin luomiseksi. Helsinki on edelläkävijä monissa 
teeman osista, ja tulevaisuudessa menestymisen edellytyksenä on tä-
män aseman parantaminen. Vastuullisilla hankinnoilla rakennetaan 
pohja vastuullisesti toimivalle pääkaupungille.

Teeman päävalinta

Hankintamme ovat vaikuttavia, vastuullisia ja ilmastoviisaita.

Teeman tavoitteiden toteutumisen tärkein mittari

HNH 2035 -toimenpideohjelman tavoitteiden saavuttamista edistävien 
hankintojen osuus hankinnoista.

3. Hankintojen johtaminen ja hankintataidot

Hankintojen johtamisen ja hankintataitojen teema kokoaa ne tavoitteet 
ja toimenpiteet, joiden toteuttamisen kautta kaupunki ohjaa omaa orga-
nisaatiotaan kohti yhtenäisempää ja ammattimaisempaa hankintaa. 
Jotta hankinta voi tukea kaupungin ydintoimintaa oikealla tavalla, on 
sen oltava strategisesti johdettu kokonaisuus, jonka osaamista kehite-
tään jatkuvasti.
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Teeman päävalinta

Hankintatoimintamme on strategisesti johdettu kokonaisuus, teemme 
hankinnat ammattimaisesti ja kehitämme osaamistamme jatkuvasti.

Teeman tavoitteiden toteutumisen tärkein mittari

Helsingin hankintatoiminnan mitatun kypsyystason parantuminen.

Hankintastrategian toimeenpanosuunnitelma ja mittarit

Hankintastrategian liitteenä olevassa toimeenpanosuunnitelmassa on 
esitetty strategian tavoitteet, niiden keskeiset mittarit ja toimenpiteet 
sekä vuositason aikataulu. Tavoitteille ja toimenpiteille laaditaan työ- tai 
projektisuunnitelmat, joissa työhön osallistujia ja aikatauluja tarkenne-
taan. Kaupungin hankintojen ohjausryhmä koordinoi hankintastrategian 
toimeenpanon suunnittelua, toteuttamista ja seurantaa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500

jorma.lamminmaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hankintastrategia 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 838
Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 
1.1.2021 lukien

HEL 2020-010858 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle kaksi 
perusopetuksen aluepäällikön 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. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 24.11.2020 varhaiskasva-
tuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen palvelukokonaisuuksia 
seuraavan tason uudesta organisaatiosta. Tällä organisatorisella muu-
toksella saatetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukoko-
naisuuden sekä perusopetuksen palvelukokonaisuuden alueelliset pal-
velut vastaamaan lautakunnan päättämiä palveluverkkosuunnittelun 
periaatteita. Lisäksi se vahvistaa suomenkielisen varhaiskasvatuksen, 
esiopetuksen ja perusopetuksen palveluiden ja palvelutarpeiden tar-
kastelua yhdessä, kun palvelukokonaisuuksien aluejako on yhtenevä.

Organisaatiomuutos on käsitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
henkilöstötoimikunnassa sekä henkilöstön kanssa kaupungin yhteis-
toimintamenettelyn mukaisesti. 

Perusopetuksen palvelukokonaisuutta seuraavan tason organisaatios-
sa on 1.1.2021 lukien nykyisen viiden alueen sijaan seitsemän alueel-
lista palvelua, jotka antavat perusopetuslain mukaista opetusta alueilla. 
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Lisäksi palvelukokonaisuudessa on esi- ja perusopetuksen oppilashuol-
lon palvelut. 

Perusopetuksen palvelukokonaisuuden nykyisiä viittä aluetta johtaa vii-
si perusopetuksen aluepäällikköä ja oppilashuollon palvelua johtaa op-
pilashuollon päällikkö. Uudessa organisaatiossa perusopetuksen alue-
päälliköiden tarve kasvaa kahdella 1.1.2021 lukien. 

Perusopetuksen aluepäälliköt käyttävät julkista valtaa ottaessaan pal-
velussuhteeseen virkasuhteisia opettajia sekä tehdessään muun 
muassa hankintoja ja oppilaiden opetusta koskevia päätöksiä, minkä 
vuoksi tehtävät edellyttävät virkasuhdetta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioon sisältyy määräraha 
viroille.

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. 

Perustettavaksi esitettävien virkojen palkkaukseen sovelletaan johdon 
kokonaispalkkausta ja palkkaus määräytyy nykyisen vahvistetun tason 
mukaisesti. 

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: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Henkilöstöosasto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2020 104 (142)
Kaupunginhallitus

Asia/11
30.11.2020

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

§ 839
Valtuutettu Atte Kalevan toivomusponsi rakentamisen haittojen mi-
nimoinnista ja niittyjen suojelusta Vallisaaressa ja Kuninkaansaa-
ressa

HEL 2020-009744 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
26.8.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavan kau-
punginvaltuusto hyväksyi seuraavan valtuutettu Atte Kalevan ehdotta-
man toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuuksia miten ra-
kentamisesta luonnolle aiheutuvat haitat voidaan minimoida, erityisesti 
maankaivu- ja kallionlouhintatöiden osalta. Samalla kaupunginvaltuusto 
edellyttää selvitettävän mahdollisuuksia suojella alueen arvokkaita niit-
tybiotooppeja ja suosia uusilla ja kunnostettavilla viheralueilla niittyä 
esimerkiksi nurmen sijaan."
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Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon 
viitaten, että Vallisaarta ja Kuninkaansaarta hallinnoivan Metsähallituk-
sen tavoitteena on kehittää saaria merkittävinä luontomatkailun kohtei-
na vastuullisesti, noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. Tämä 
koskee kaikkia ratkaisuja ja tarkoittaa sitä, että vaikutukset luonnon 
monimuotoisuuteen, maisemaan ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaa-
seen ympäristöön arvioidaan aina tarkoin suunnitteluprosessien aika-
na. 

Metsähallitus tulee edellyttämään rakennushankkeisiin ryhtyviltä tarvit-
tavat selvitykset ja suunnitteluvaiheessa tullaan kiinnittämään erityistä 
huomiota maisemaan sekä lajiston ja mm. kallioalueiden säilyttämiseen 
sekä hankkeiden ympäristövaikutusten minimoimiseen rakennuspai-
koilla ja niiden lähiympäristössä. Rakentamiseen ja piha-alueiden 
suunnitteluun liittyvien asemakaavamääräysten toteutumisen valvonta 
tapahtuu rakennuslupien yhteydessä. 

Kaupunkitasolla Helsingin saaristo on tunnistettu tärkeäksi osaksi Hel-
singin niittyverkostoa. Vuonna 2020 käynnistyneen ja 2021 jatkuvan 
niittyverkostotyön sisältönä on niittyverkoston tunnistaminen, vahvista-
minen, säilyttäminen ja kehittäminen. Verkostotyön yhteydessä käy-
dään vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa myös Metsähallituksen kanssa. 
Verkostotyö ohjaa tulevaisuudessa tavoitteellisesti osaltaan myös Valli-
saaren ja Kuninkaansaaren niittyverkostojen kehittämistä. 

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavan valmistelussa on otettu 
huomioon alueelta tunnistetut moninaiset arvot ja niiden turvaamiseksi 
on asemakaavassa annettu tarkkoja määräyksiä erityisesti rakentami-
seen ja saarten luontoympäristön suojeluun ja säilyttämiseen liittyen. 
Merkittävä osa alueesta on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla Met-
sähallituksen esityksestä. Asemakaavassa määrätään, että avokallioille 
rakennettaessa tulee maisemallisia haittoja aiheuttavia louhintoja vält-
tää. Saarten luonnonsuojelun kannalta merkittävimpiä arvoja sisältävät 
alueet on merkitty kaavassa SL-alueiksi. Suurin osa arvokkaista niitty-
biotoopeista, kuten linnoitusniityt ja -kedot, kalliokedot ja merenrantanii-
tyt, sijoittuvat SR-alueelle, joka on asemakaavassa osoitettu paitsi his-
toriallisesti ja maisemallisesti, myös luonnonympäristön kannalta ar-
vokkaaksi kokonaisuudeksi. Alueita tulee hoitaa niin, että niiden arvot 
ja ominaispiirteet säilyvät. Kunnostettavien ja uusien viheralueiden 
suunnittelussa tulee huomioida asemakaavamääräysten mukaisesti 
alueen ominaispiirteet ja toimenpiteiden tulee perustua ajantasaisiin 
selvityksiin.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.11.2020 § 664

HEL 2020-009744 T 00 00 03

Hankenumero 5264_187

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Vallisaari ja Kuninkaansaari ovat linnoitushistoriallisesti, kulttuurihisto-
riallisesti sekä luonnonympäristön kannalta arvokasta aluetta. Saaret 
ovat Suomen valtion omistamia ja Metsähallituksen hallinnoimia aluei-
ta, jonne on laadittu asemakaava yhteistyössä Metsähallituksen kans-
sa. Asemakaavan ja Metsähallituksen tavoitteena on kehittää aluetta 
merkittävänä luontomatkailun kohteena siten, että alueen arvot luon-
nonsuojelukohteena ja arvokkaana kulttuurihistoriallisena ympäristönä 
eivät vaarannu. Alueelle laadittu asemakaava ei osoita saarille kau-
pungin omistamaa tai hallinnoimaa yleistä aluetta, kuten katua tai puis-
toa. Saarten rakentamisen, hoidon ja ylläpidon suunnittelu sekä niiden 
toteuttaminen on siten maanomistajan vastuulla.
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Asemakaavatyön aikana on tehty laajasti erilaisia selvityksiä ja kartoi-
tuksia asemakaavatyön tueksi. Alueelta tunnistetut moninaiset arvot on 
huomiotu ja niiden turvaamiseksi Vallisaaren ja Kuninkaansaaren ase-
makaavassa on annettu tarkkoja määräyksiä erityisesti rakentamiseen 
ja saarten luontoympäristön suojeluun ja säilyttämiseen liittyen. Metsä-
hallitus on tehnyt esityksen merkittävän osan alueesta rauhoittamiseksi 
luonnonsuojelulain nojalla.

Asemakaavassa määrätään, että avokallioille rakennettaessa tulee 
maisemallisia haittoja aiheuttavia louhintoja välttää. Saarten luonnon-
suojelun kannalta merkittävimpiä arvoja sisältävät alueet on merkitty 
kaavassa SL-alueiksi. Suurin osa arvokkaista niittybiotoopeista, kuten 
linnoitusniityt ja -kedot, kalliokedot ja merenrantaniityt, sijoittuvat SR-
alueelle, joka on asemakaavassa osoitettu paitsi historiallisesti ja mai-
semallisesti, myös luonnonympäristön kannalta arvokkaaksi kokonai-
suudeksi. Alueita tulee hoitaa niin, että niiden arvot ja ominaispiirteet 
säilyvät. Kunnostettavien ja uusien viheralueiden suunnittelussa tulee 
huomioida asemakaavamääräysten mukaisesti alueen ominaispiirteet 
ja toimenpiteiden tulee perustua ajantasaisiin selvityksiin.

Metsähallituksen tavoitteena on kehittää Vallisaarta ja Kuninkaansaarta 
vastuullisesti noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. Tämä kos-
kee kaikkia ratkaisuja ja tarkoittaa sitä, että vaikutukset luonnon moni-
muotoisuuteen ja maisemaan arvioidaan aina tarkoin suunnittelupro-
sessien aikana. Metsähallitus tulee edellyttämään rakennushankkeisiin 
ryhtyviltä tarvittavat selvitykset ja suunnitteluvaiheessa tullaan kiinnit-
tämään erityistä huomiota maisemaan sekä lajiston ja mm. kallioaluei-
den säilyttämiseen sekä hankkeiden ympäristövaikutusten minimoimi-
seen rakennuspaikoilla ja niiden lähiympäristössä. Rakentamiseen ja 
piha-alueiden suunnitteluun liittyvien asemakaavamääräyksien toteu-
tumisen valvonta tapahtuu rakennuslupien yhteydessä. 

Kaupunkitasolla Helsingin saaristo on tunnistettu tärkeäksi osaksi Hel-
singin niittyverkostoa. Vuonna 2020 käynnistyneen ja 2021 jatkuvan 
niittyverkostotyön sisältönä on niittyverkoston tunnistaminen, vahvista-
minen, säilyttäminen ja kehittäminen. Verkostotyön yhteydessä käy-
dään vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa myös Metsähallituksen kanssa. 
Verkostotyö ohjaa tulevaisuudessa tavoitteellisesti osaltaan myös Valli-
saaren ja Kuninkaansaaren niittyverkostojen kehittämistä. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi
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§ 840
Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi opastetaulujen ja infor-
maatiopisteiden toteuttamisesta Vallisaareen ja Kuninkaansaareen

HEL 2020-009750 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
26.8.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavan kau-
punginvaltuusto hyväksyi seuraavan valtuutettu Laura Kolben ehdotta-
man toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuuksia saada 
alueelle opastetauluja ja/tai informaatiopisteitä, joissa kerrotaan seik-
kaperäisesti alueen sotilas- ja kulttuurihistoriallisesta merkityksestä."

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren yleisöreittien opastuksen sisällöstä, 
suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa saaria hallinnoiva Metsähalli-
tus. Saarten kävijöille on satamissa sekä Vallisaaren Aleksanterinkier-
roksen ja Kuninkaansaaren reittien varrella maasto-opastetaulut. Opas-
taulut käsittävät yhteensä 13 teemataulua, joissa on karttojen ja yleisin-
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fon lisäksi esitelty monipuolisesti alueen historiaa ja luontoa sekä an-
nettu ohjeita saaressa retkeilyyn. Opasteet on laadittu neljällä kielellä, 
mikä on rajoittanut tarjottavan tiedon määrää opastauluissa. Opastau-
luissa on pyritty tuomaan esiin erityisesti alueen kulttuurihistoriaa ja ih-
misten pitkään jatkuneen toiminnan vaikutusta saarten ominaisluontee-
seen, samoin välittämään tarinoita ihmisten arjesta ja sosiaalisesta 
elämästä saarilla. 

Opastaulujen lisäksi Metsähallituksen yhteistyöyrittäjät eli nk. sopimu-
soppaat järjestävät saaressa opastettuja kierroksia, joilla syvennytään 
Vallisaaren historiaan ja merkityksiin monipuolisesti. Opastuksilla kerro-
taan myös rakennusten historiallisista käyttötarkoituksista sekä kuul-
laan tarinoita saarella eletystä elämästä. Yleisöopastusten oppaina 
toimii myös saaren entisiä asukkaita, jotka osaltaan voivat syventää 
opastusta myös omakohtaisilla kokemuksilla ja tarinoilla.

Eräänä osana Vallisaaren opastusta ovat alueen palveluista ja nähtä-
vyyksistä kertovat internetsivut. Metsähallituksen Luontoon.fi-sivustolta 
löytyy paljon tietoa Vallisaaresta ja Kuninkaansaaresta, myös saarten 
historiasta.

Metsähallitus ylläpitää ja kehittää Vallisaaren ja Kuninkaansaaren 
maasto-opasteita sekä muita opastuksen muotoja ja kanavia jatkossa-
kin. Yleisöreittien olemassa olevia opastauluja on varauduttu uudista-
maan ja opasteita tullaan päivittämään, kun siihen tarvetta ilmenee. 
Opastuksen tavoitteena on, että saaressa kävijöille on tarjolla monipuo-
lisesti tietoa saarten historiasta ja sitä kautta niiden arvosta kulttuurihis-
toriallisesti merkittävinä kohteina. Alueen historian ja moninaisten arvo-
jen esiin tuomista ja saaressa vierailevan yleisön tiedon lisäämistä voi-
daan pitää eräänä suojelun välineenä tilanteessa, jossa saaria on avat-
tu luontomatkailun käyttöön.

Kaupunginhallituksen vastaus on kaupunkiympäristölautakunnan ja 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntojen mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.11.2020 § 665

HEL 2020-009750 T 00 00 03

Hankenumero 5264_188

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Vallisaari ja Kuninkaansaari ovat linnoitushistoriallisesti, kulttuurihisto-
riallisesti sekä luonnonympäristön kannalta arvokasta aluetta. Saaret 
ovat Suomen valtion omistamia ja Metsähallituksen hallinnoimia aluei-
ta, jonne on laadittu asemakaava yhteistyössä Metsähallituksen kans-
sa. Asemakaavan tavoitteina on kehittää saaria luontomatkailun tarpei-
siin alueen arvot huomioiden. 

Asemakaavassa on annettu laajoihin selvityksiin, kartoituksiin ja ar-
viointeihin perustuvia kaavamääräyksiä, joilla alueen ominaispiireitä 
sekä moninaisia arvoja pyritään säilyttämään. Opastamisen tarve kaa-
va-alueella on huomioitu asemakaavamääräyksellä, jonka mukaan alu-
eelle sijoitettavat opasteet on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne 
soveltuvat maisemaan. Alueelle laadittu asemakaava ei osoita saarille 
kaupungin omistamaa tai hallinnoimaa yleistä aluetta kuten katu tai 
puistoa. Saarten opastuksen sisältö, suunnittelu ja järjestäminen on si-
ten maanomistajan vastuulla. 

Metsähallituksen tavoitteena on kehittää Vallisaarta ja Kuninkaansaarta 
vastuullisesti noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. Tämä kos-
kee kaikkia ratkaisuja ja tarkoittaa sitä, että vaikutukset luonnon moni-
muotoisuuteen ja maisemaan arvioidaan aina tarkoin suunnittelupro-
sessien aikana. Tällä hetkellä Vallisaaressa on kävijöille satamissa se-
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kä Aleksanterinkierroksen ja Kuninkaansaaren reittien varrella maasto-
opastetaulut. Opastaulut käsittävät yhteensä 13 teemataulua, joissa on 
karttojen ja yleisinfon lisäksi esitelty monipuolisesti alueen historiaa ja 
luontoa sekä annettu ohjeita saaressa retkeilyyn. Opastaulujen lisäksi 
Metsähallituksen yhteistyöyrittäjät eli nk. sopimusoppaat järjestävät 
saaressa opastettuja kierroksia, joilla syvennytään Vallisaaren histori-
aan ja merkityksiin monipuolisesti. Opastuksilla kerrotaan myös raken-
nusten historiallisista käyttötarkoituksista sekä kuullaan tarinoita saarel-
la eletystä elämästä. 

Metsähallitus ylläpitää ja kehittää Vallisaaren ja Kuninkaansaaren 
maasto-opasteita sekä muita opastuksen muotoja ja kanavia jatkossa-
kin. Opastuksen tavoitteena on, että saaressa kävijöille on tarjolla mo-
nipuolisesti tietoa saarten historiasta ja sitä kautta niiden arvosta kult-
tuurihistoriallisesti merkittävinä kohteita.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 03.11.2020 § 182

HEL 2020-009750 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ilahtuneena toteaa kaupunginvaltuu-
tettujen keskuudessa yhä enenevässä määrin heränneen kiinnostuk-
sen Helsingin historiaan ja siihen liittyvien erityisten paikkojen esiin 
tuomiseen. Erilaiset opastaulut ovat yksi tapa lisätä historian tuntemus-
ta ja ymmärrystä ja sitä kautta osaltaan edistää kaupungin kulttuuripe-
rinnön säilymistä. Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi liittyy kiin-
teästi Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavoitukseen, jossa ta-
voitteena on saarten kulttuurihistoriallisesti ja luonnon kannalta arvok-
kaiden kohteiden suojeleminen sekä muuttaminen luontomatkailuun si-
ten, että alueen arvot eivät vaarannu. Asemakaavaa on valmisteltu tii-
viissä yhteistyössä Museoviraston kanssa ja asemakaavan muutos on 
hyväksytty 26.8.2020. Alueelle on suunniteltu luontomatkailua tukevaa 
rakentamista kuten palveluita, majoitustiloja, työtiloja sekä venesatama. 
Tässä uudessa tilanteessa alueen historian ja moninaisten arvojen 
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esiin tuomista ja saaressa vierailevan yleisön tiedon lisäämistä voidaan 
pitää eräänä suojelun välineenä.

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren historialliset sotilassaaret omistaa val-
tio ja niiden hallinnointi on siirretty puolustusvoimilta Metsähallituksen 
luontopalveluille osana valtion kiinteistöstrategiaa, jonka mukaisesti 
valtion maiden ja vesien hallinta keskitetään Metsähallitukselle. Metsä-
hallituksen luontopalvelujen hoidossa ovat mm. Suomen kaikki kansal-
lispuistot sekä yli 500 muuta luonnonsuojelualuetta ja useita kulttuuri-
perintökohteita. Vallisaari ja Kuninkaansaari avattiin yleisön käyttöön 
Metsähallituksen hankkeen tuloksena keväällä 2016. Saaria hallinnoiva 
Metsähallituksen luontopalvelut vastaa alueen luonnonsuojelusta ja -
hoidosta sekä retkeilyn peruspalveluista ympäristöministeriön ohjauk-
sessa. Valtion kiinteistöstrategian ja periaatteiden mukaisesti myös Val-
lisaaren ja Kuninkaansaaren yleisöreitit ja niiden opasteet ovat Metsä-
hallituksen luontopalveluiden vastuulla ja hoidossa. Saarten arkeologi-
sen ja rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntijaviranomaisena toimii 
Museovirasto. Opasteet on laadittu neljällä kielellä, mikä on rajoittanut 
tarjottavan tiedon määrää opastauluissa. Kuitenkin erityisesti alueen 
kulttuurihistoriaa ja ihmisten pitkään jatkuneen toiminnan vaikutusta 
saarten ominaisluonteeseen on pyritty opastauluissa tuomaan esiin, 
samoin välittämään tarinoita ihmisten arjesta ja sosiaalisesta elämästä 
saarilla. Tähän kokonaisuuteen oman lisänsä tuo vuonna 2021 Valli-
saaressa järjestettävä Helsinki Biennaali, jossa HAM Helsingin taide-
museo vastaa Vallisaareen sijoitettavien taideteosten tuotannosta ja 
installoinnista sekä teoksiin liittyvästä asiakaspalvelusta. Biennaalin 
taideteoksia ja yleisöreittejä koskevat suunnitelmat on tehty tiiviissä yh-
teistyössä Metsähallituksen ja Museoviraston kanssa.

Eräänä osana Vallisaaren opastusta ovat alueen palveluista ja nähtä-
vyyksistä kertovat omat nettisivut. Metsähallituksen Luontoon.fi-
sivustolta löytyy paljon tietoa Vallisaaresta ja Kuninkaansaaresta, myös 
saarten historiasta. Metsähallituksen sopimuskumppaneiden yleisö-
opastusten oppaina toimii myös saaren entisiä asukkaita, jotka osal-
taan voivat syventää opastusta myös omakohtaisilla kokemuksilla ja ta-
rinoilla.

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren yleisöreittien olemassa olevia opastau-
luja on varauduttu uudistamaan ja opasteita tullaan päivittämään, kun 
siihen tarvetta ilmenee. Työ tehdään Metsähallituksen omien kulttuuri-
perintöasiantuntijoiden toimesta ja tarvittaessa he voivat turvautua 
myös sekä Helsingin kaupunginmuseon että Museoviraston apuun.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö
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Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi
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§ 841
Valtuutettu Pentti Arajärven toivomusponsi Vallisaaren ja Kunin-
kaansaaren ympäristön huomioonottamisesta Helsinki Biennaalin 
järjestelyissä

HEL 2020-009754 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
26.8.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavan kau-
punginvaltuusto hyväksyi seuraavan valtuutettu Pentti Arajärven ehdot-
taman toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta valmisteilla olevan 
merellisen Helsinki Biennaalin järjestelyissä ottaa huomioon saarten 
ainutlaatuiseen luontoon ja rakennettuun ympäristöön kohdistuvan to-
dennäköisesti raskaat rakenteet ja runsaan kävijämäärän." 

Helsinki Biennaalin 2021 taideteosten sijoittamispaikkojen ja yleisöreit-
tien suunnittelussa on tehty tiivistä lupayhteistyötä biennaalin järjeste-
lyistä vastaavan HAM Helsingin taidemuseon, Museoviraston, Metsä-
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hallituksen sekä kaupungin viranomaisten kesken. Jokaisen taideteok-
sen sijainti, materiaalit, tekninen toteutus ja turvallisuusratkaisut on yk-
sityiskohtaisesti selvitetty ja hyväksytetty Metsähallituksella ja Museovi-
rastolla, pelastusviranomaisilla sekä muilla tarvittavilla asiantuntijoilla, 
kuten suojelubiologeilla. 

Kaikissa Helsinki Biennaalin saarelle tuomissa rakenteissa ja teosrat-
kaisuissa on varmistettu, että saaren ainutlaatuinen luonto ja raken-
nushistorialliset arvot eivät vaarannu. Lupaprosessissa on arvioitu tar-
koin biennaalin järjestelyihin liittyvää turvallisuutta, esteettömyyttä ja 
kävijämäärän hallintaa erityisesti ympäristön kestävyyden näkökulmas-
ta. 

Taideteokset sijoittuvat saaren olemassa olevan ulkoilureitistön varrel-
le, jota Metsähallitus ylläpitää, ja jonka historiallisia rakenteita on jo en-
nestään suojattu ja vahvistettu. Teoksia ei olla sijoittamassa liikkumis-
rajoitusalueille, luonnonsuojelualueille tai herkiksi luokiteltujen maasto-
tyyppien alueille, joilla kulkee myös sallittuja reittejä. Kaikki taideteokset 
ovat Vallisaaressa vain väliaikaisesti, eikä saareen jää niistä tapahtu-
man jälkeen mitään pysyviä rakenteita tai jälkiä. Tilapäisetkin rakenteet 
on suunniteltu niin, että ne ovat kevyitä ja helposti maisemasta poistet-
tavia.

Vallisaaren rakennuksiin on kerrostunut niiden historiaa niin asumisen, 
armeijan kuin tyhjillään olonkin ajalta. Biennaalin teokset on tehty näitä 
kerroksia kunnioittaen ja ne säilyttäen. Helsinki Biennaali ja Metsähalli-
tus ovat toteuttaneet yhdessä rakennuslupaprosessin, jossa teospai-
koiksi valittujen rakennusten sisätilojen käyttötarkoitus on muutettu 
näyttelytilaksi. Tämä prosessi on parantanut saaren historiallisten ra-
kennusten sisätilojen ilmanvaihtoa, yleisöturvallisuutta ja pelastusreitte-
jä. Lupaprosessissa keskeinen tavoite on ollut turvata rakennusten his-
torialliset arvot samalla, kun tilat avataan hallitusti rajattuun yleisökäyt-
töön näyttelytiloina. Sisätiloihin on rakennettu varauloskäyntejä, jotka 
palvelevat Helsinki Biennaalin asiakkaiden lisäksi rakennusten tulevaa 
yleisökäyttöä ja näin edesauttavat niiden säilymistä. Biennaalin asia-
kaspalvelun huoltotilat sijoitetaan siirrettäviin kontteihin.

Yksi Helsinki Biennaalin 2021 teoksista toteutetaan maalaamalla saa-
ren vanhaa koulurakennusta ja maastoa sen välittömässä ympäristös-
sä. Koulurakennus on käyttökelvoton laajan sädesienen takia ja raken-
nus on purkukuntoinen. Myös tämä teoksen teossuunnitelma, maali-
tyyppi ja toteutustapa on käyty läpi Metsähallituksen edustajien, suoje-
lubiologin ja Museoviraston kanssa, ja on näiden tahojen hyväksymä. 

Biennaalin 300 000 hengen kävijätavoite perustuu Metsähallituksen ar-
vioon saaren kantokyvystä. Tähän mennessä saaren kävijäennätys on 
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ollut noin 92 000 käyntiä vuodessa. Metsähallitus on lisännyt alueille 
mm. yleisökäymälöitä lisääntyvää kävijämäärää silmällä pitäen. 

Helsinki Biennaalille tehdään Ekokompassi-ympäristöohjelma, joka oh-
jaa osaltaan biennaalin toiminnan ympäristövastuullisuutta. Ekokom-
passin avulla määritellään biennaalin ympäristötavoitteet
ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Kaupunginhallituksen vastaus on kaupunkiympäristölautakunnan ja 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntojen mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.11.2020 § 666

HEL 2020-009754 T 00 00 03

Hankenumero 5264_189

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:
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Vallisaari ja Kuninkaansaari ovat linnoitushistoriallisesti, kulttuurihisto-
riallisesti sekä luonnonympäristön kannalta arvokasta aluetta. Saaret 
ovat Suomen valtion omistamia ja Metsähallituksen hallinnoimia aluei-
ta, jolle on laadittu asemakaava yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. 
Asemakaavan tavoitteina on kehittää saaria luontomatkailun tarpeisiin 
alueen arvot huomioiden. Asemakaava ei osoita saarille kaupungin 
omistamaa tai hallinnoimaa yleistä aluetta, kuten katua tai puistoa. 
Saarten rakentamisen, hoidon ja ylläpidon suunnittelu sekä niiden to-
teuttaminen on siten maanomistajan eli Metsähallituksen vastuulla. 

Helsinki Biennale 2021 järjestämisestä vastaa HAM Helsingin taidemu-
seo. Teosten sijoittamispaikkojen suunnittelussa on tehty tiivistä lu-
payhteistyötä taidemuseon, Museoviraston, Metsähallituksen sekä 
kaupungin viranomaisten kesken. Lupaprosessissa on arvioitu tarkoin 
biennalen järjestelyihin liittyvää turvallisuutta, esteettömyyttä ja kävijä-
hallintaa erityisesti ympäristön kestävyyden näkökulmasta. Teokset si-
joittuvat saaren olemassa olevan reitistön varrelle, jota Metsähallitus yl-
läpitää ja jonka historiallisia rakenteita on jo ennestään suojattu ja vah-
vistettu. Teoksia ei olla sijoittamassa liikkumisrajoitusalueille, luonnon-
suojelualueille tai herkiksi luokiteltujen maastotyyppien alueille, joilla 
kulkee myös sallittuja reittejä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 03.11.2020 § 181

HEL 2020-009754 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Helsinki Biennaali 2021 tapahtuu Vallisaaressa, joka on arvokas luon-
to- ja rakennushistoriallinen kohde Saaren kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaat linnoituslaitteet sekä rakennuksia sisältävät alueet on merkitty ra-
kennussuojelualueeksi. Saarten luonnonsuojelun kannalta merkittä-
vimpiä arvoja sisältävät alueet on merkitty luonnonsuojelulain mukai-
seksi luonnonsuojelualueeksi. Suomen Puolustusvoimien käytössä ol-
leen saaren hallinta luovutettiin Metsähallitukselle vuonna 2015 ja saari 
avattiin suurelle yleisölle virkistyskäyttöön vuonna 2016 Metsähallituk-
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sen toimesta. Vallisaari kuuluu Metsähallituksen Rannikon luontopalve-
lualueeseen. 

HAM Helsingin taidemuseo vastaa Vallisaareen sijoittamisen Helsinki 
Biennaalin 2021 taideteosten tuotannosta ja installoinnista saareen se-
kä teoksiin liittyvästä asiakaspalvelusta. Saarta hallinnoiva Metsähalli-
tus hallinnoi saarta vastaten saaren ylläpidosta: ympäristöstä ja luon-
non säilymisestä, rakennuksista, kävelyreiteistä, saaren turvallisuudes-
ta, palveluntarjoajien sopimuksista ja reittiliikenteen järjestämisestä. 

Vallisaareen rakennettiin vuosina 2019–2020 nykyaikainen vesi- ja 
viemäriverkosto, joka on liitetty HSY:n vesihuoltoverkostoon.  Metsä-
hallitus vastasi Vallisaaren verkoston rakennuttamisesta. Helsingin 
kaupunki ja HSY puolestaan vastasivat Suomenlinnasta Vallisaareen 
meren pohjassa kulkevan runkolinjan ja Vallisaaren jätevedenpump-
paamon rakennuttamisesta. Nykyaikainen vesihuolto palvelee saareen 
kaavoitettua lisääntyvää virkistyskäyttöä ja palveluita. Tämän infrast-
ruktuurin rakentaminen on ollut Helsinki Biennaalista erillinen hanke. 

Biennaalin taideteoksia ja yleisöreittejä koskevat suunnitelmat on tehty 
tiiviissä yhteistyössä Metsähallituksen ja Museoviraston kanssa. Jokai-
sen taideteoksen sijainti, materiaalit ja tekniset sekä turvallisuusratkai-
sut on yksityiskohtaisesti selvitetty ja hyväksytetty Metsähallituksella ja 
Museovirastolla, pelastusviranomaisilla ja muilla tarvittavilla asiantunti-
joilla, kuten suojelubiologeilla. Kaikissa Helsinki Biennaalin saarelle 
tuomissa rakenteissa ja teosratkaisuissa on varmistettu, että saaren ai-
nutlaatuinen luonto ja rakennushistorialliset arvot eivät vaarannu.  

Taideteokset on sijoitettu saaren olemassa olevan ulkoilureitin varrelle. 
Teoksia varten on avattu myös Vallisaaren rakennusten sisätiloja. 
Teoksia ei ole sijoitettu saaren liikkumisrajoitusalueelle tai luonnonsuo-
jelualueille, eikä myöskään sallittujen reittien varrelle herkiksi luokitel-
luille luontotyypeille/maastoon. Kaikki taideteokset ovat Vallisaaressa 
vain väliaikaisesti, eikä saareen jää niistä tapahtuman jälkeen mitään 
pysyviä rakenteita tai jälkiä. Tilapäisetkin rakenteet on suunniteltu niin, 
että ne ovat kevyitä ja helposti maisemasta poistettavia.

Vallisaaren rakennuksiin on kerrostunut niiden historiaa niin asumisen, 
armeijan kuin tyhjillään olonkin ajalta. Biennaalin teokset on tehty näitä 
kerroksia kunnioittaen ja ne säilyttäen. Helsinki Biennaali ja Metsähalli-
tus ovat toteuttaneet yhdessä rakennuslupaprosessin, jossa teospai-
koiksi valittujen rakennusten sisätilojen käyttötarkoitus on muutettu 
näyttelytilaksi. Tämä prosessi on parantanut saaren historiallisten ra-
kennusten sisätilojen ilmanvaihtoa, yleisöturvallisuutta ja pelastusreitte-
jä. Lupaprosessissa keskeinen tavoite on ollut turvata rakennusten his-
torialliset arvot samalla, kun tilat avataan hallitusti rajattuun yleisökäyt-
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töön näyttelytiloina. Sisätiloihin on rakennettu varauloskäyntejä, jotka 
palvelevat Helsinki Biennaalin asiakkaiden lisäksi rakennusten tulevaa 
yleisökäyttöä ja näin edesauttavat niiden säilymistä. Biennaalin asia-
kaspalvelun huoltotilat sijoitetaan siirrettäviin kontteihin.

Yksi Helsinki Biennaalin 2021 teoksista toteutetaan maalaamalla saa-
ren vanhaa koulurakennusta ja maastoa sen välittömässä ympäristös-
sä. Koulurakennus on käyttökelvoton laajan sädesienen takia ja raken-
nus on purkukuntoinen. Myös tämä teoksen teossuunnitelma, maali-
tyyppi ja toteutustapa on käyty läpi Metsähallituksen edustajien, suoje-
lubiologin ja Museoviraston kanssa, ja on näiden tahojen hyväksymä.

Biennaalin 300 000 hengen kävijätavoite perustuu Metsähallituksen lu-
kuihin saaren kantokyvystä. Tähän mennessä saaren kävijäennätys on 
ollut noin 92 000 käyntiä vuodessa. Metsähallitus on lisännyt mm. ylei-
sökäymälöitä lisääntyvää kävijämäärää silmällä pitäen.

Helsinki Biennaalille tehdään Ekokompassi-ympäristöohjelma, joka oh-
jaa osaltaan Helsinki Biennaalin toiminnan ympäristövastuullisuutta. 
Ekokompassin avulla luodaan Helsinki Biennaalin ympäristötavoitteet 
ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

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

taru.tappola(a)hel.fi
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 842
Kansainvälisen adoptiopalvelun jatkoluvan hakeminen

HEL 2020-011698 T 05 02 09

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki hakee Valviran adop-
tiolautakunnalta luvan kansainvälisen adoptiopalvelun antamiseen 
adoptiolaissa (22/2012) säädetyksi viideksi vuodeksi 1.1.2021 alkaen. 

Samalla kaupunginhallitus kehotti sosiaali- ja terveystoimialaa laati-
maan ja jättämään tarvittavat hakemusasiakirjat adoptiolautakunnalle 
määräaikaan mennessä.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kertomus kansainvälisestä adoptiopalvelusta vuosina 2016-2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Adoptiolautakunta Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää (17.11.2020 § 228), että Valviran 
adoptiolautakunnalta haetaan lupaa kansainvälisen adoptiopalvelun 
antamiseen päätösehdotuksen mukaisesti. Hakemusasiakirjat on pyy-
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detty toimittamaan Valviralle joulukuun alussa, jotta asia ehtii käsiteltä-
väksi vuoden viimeiseen adoptiolautakunnan kokoukseen.     

Sosiaalilautakunnalla on ollut lupa toimia palvelunantajana kansainväli-
sissä adoptioasioissa 29.11.1985 lähtien. Lupa myönnetään aina vii-
deksi vuodeksi kerrallaan ja nykyinen lupa on voimassa 31.12.2020 
saakka. Sosiaali- ja terveystoimialalla kansainvälistä adoptiopalvelu-
nantoa hoitaa perheiden erityispalvelujen perheoikeudellisten asioiden 
alayksikkö.

Adoptiolain (22/2012) mukaan kansainvälisen adoptiopalvelun tarkoi-
tuksena on välittää adoptoija, jolla on asuinpaikka Suomessa, sellaisel-
le alle 18-vuotiaalle lapselle, jolla on asuinpaikka vieraassa valtiossa ja 
joka tarvitsee adoptiovanhemmat. Tehtävänä on avustaa adoption vah-
vistamiseen liittyvissä toimenpiteissä sekä auttaa ja tukea lasta ja 
adoptiovanhempia tarvittaessa myös sen jälkeen, kun adoptio on vah-
vistettu. 

Palvelunantajana voi lain mukaan toimia kunta tai muu yhteisö. Lupa 
adoptiopalvelun antamiseen voidaan myöntää hakijalle, joka toimii il-
man taloudellisen voiton tavoittelua ja jonka harkitaan kykenevän an-
tamaan kansainvälistä adoptiopalvelua ammattitaitoisesti, pitkäjäntei-
sesti ja luotettavasti. Palvelunantaja voi toimia yhteistyössä vain adop-
tiolautakunnan hyväksymän ulkomaisen palvelunantajan kanssa. Muut 
palvelunantajat Suomessa ovat Interpedia ry ja Pelastakaa Lapset ry.

Kansainvälisen adoptiopalvelun yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta 
kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Erityisenä asiantuntija-, lupa- 
ja valvontaviranomaisena adoptioasioissa toimii Valviran adoptiolauta-
kunta. 

Kansainvälinen adoptiotoiminta ei kuulu kunnan lakisääteisiin velvoit-
teisiin. Toiminnasta aiheutuvat kustannukset on katettu adoptionhaki-
joilta perittävillä palvelumaksuilla. Adoptionhakijat maksavat lisäksi 
asiakirjojen käännättämisestä ja laillistamisesta sekä muista toimenpi-
teistä aiheutuvat kustannukset. 

Adoptiopalvelun toimintaympäristössä on jo pidemmän aikaa tapahtu-
nut muutoksia, joiden vuoksi kansainväliseen adoptioon tulevien lasten 
määrä on voimakkaasti vähentynyt. Kansainvälinen adoptiotoiminta on 
vahvasti järjestöjen toimintaa ja myös Suomessa järjestöt hoitavat val-
taosan kansainvälisestä adoptiotoiminnasta. Muuttuneessa tilanteessa 
on ollut perusteltua pyrkiä turvaamaan adoptiotoimintaan erikoistunei-
den vahvojen järjestöjen toimintaedellytykset. 

Vuonna 2015 nykyistä toimilupaa haettaessa todettiin, että tarkoitukse-
na oli luovuttaa sosiaali- ja terveystoimialan kansainvälinen adoptiopal-
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velu Interpedia ry:lle ja Pelastakaa Lapset ry:lle. Sosiaali- ja terveys-
toimialan kansainvälinen adoptiopalvelu ei ole ottanut uusia asiakkaita 
vuoden 2015 jälkeen. Ennen vuotta 2015 palveluun rekisteröityneille 
asiakkaille on luvattu hoitaa adoptioprosessit huolellisesti loppuun asti.

Adoptiopalvelun luovutusta varten perustettiin työryhmä, johon osallis-
tui kaikkien adoptiopalvelunantajien, adoptiolautakunnan sekä sosiaali- 
ja terveystoimialan edustajia. Työryhmässä todettiin, että sosiaali- ja 
terveystoimialan kansainvälisen adoptiopalvelun luovutus sellaisenaan 
ei ole realistista asiakkaiden näkökulmasta, muun muassa prosessien 
pidentymisen ja asiakkaiden kustannusten kasvamisen vuoksi. Työ-
ryhmässä päädyttiin siihen, että Helsingin adoptiopalvelu hoitaa asiak-
kuudet loppuun itse, jolloin voitiin parhaiten turvata asiakkaille koko 
adoptioprosessien huolellinen hoito.

Vuosien 2016–2020 aikana lähes kaikki adoptiopalvelun asiakkuudet 
on hoidettu loppuun. Osa asiakkaista päätyi epävarmassa tilanteessa 
oma-aloitteisesti vaihtamaan adoptiopalvelunantajaa ja aloittamaan 
oman adoptioprosessin adoptiopalvelun osalta alusta. Osa halusi jat-
kaa odotusta sosiaali- ja terveystoimialan adoptiopalvelussa. 

Edellistä toimilupaa haettaessa hakemuksia oli Thaimaassa, Etelä-
Afrikassa ja Bulgariassa yhteensä 47 kappaletta. Thaimaan hakemuk-
set on näiden vuosien aikana saatu hoidettua loppuun ja yhteistyö 
Thaimaan kanssa on päättynyt. Keskeneräisiä hakemuksia on jäljellä 
kuusi kappaletta. Etelä-Afrikassa on yksi hakemus, jonka käsittelyä ko-
ronapandemia on hidastanut ja Bulgariassa on viisi hakemusta. Bulga-
rian odotusajat ovat maan adoptiotilanteesta johtuen pidentyneet jopa 
seitsemään vuoteen. Bulgarian adoptiokontaktista on kerrottu, että lap-
siesityksiä voisi olla tulossa asiakkaille lähiaikoina. 

Adoptiopalvelun luovutusta selvittäneessä työryhmässä tunnistettiin 
haasteita myös adoptioasiakirjojen arkistointiin liittyvissä ja adoptiolain 
velvoittaman adoption jälkipalveluun liittyvissä kysymyksissä. Adoptio-
palvelunantaja on velvoitettu arkistoimaan adoptioasiakirjoja 100 vuot-
ta. Sosiaali- ja terveystoimialan adoptiopalvelun adoptioasiakirjojen siir-
täminen järjestöjen arkistoihin ei olisi ollut mahdollista.

Adoptiolain 33 §:ssä säädetään adoptiopalvelunantajan tehtävistä ja 
jälkipalvelutyöstä. Kansainvälisen adoptiopalvelunantajan jälkipalve-
luun kuuluu adoptiolain 92 §:ssä tarkoitettu asiakirjojen säilyttämisvel-
vollisuus, 93 §:n mukainen jälkipalveluasiakkaalle annettava tuki ja oh-
jaus tietojen saamisen yhteydessä sekä 33 §:n 2 momentin 3 ja 4 koh-
dan mukainen velvollisuus avustaa tietojen saamisessa lapsen alkupe-
rästä ja muista tiedoista lapsen lähtömaasta sekä tuen ja ohjauksen 
tarjoaminen tietoja annettaessa. Jälkipalveluun sisältyy myös ohjaus ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2020 123 (142)
Kaupunginhallitus

Asia/14
30.11.2020

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

tuki, jota on annettava tarvittaessa myös juurimatkaa suunnittelevalle 
tai juurimatkalle lähtevälle. 

Kansainvälisen adoptiopalvelun hoitamiseen liittyviä tehtäviä hoitaa 
perheoikeudellisten asioiden adoptiotyöryhmän sosiaalityöntekijä. 
Adoption jälkipalveluun on hänen työpanoksestaan osoitettu kolman-
nes. Jälkipalvelutyön rahoitus tulee nykyisin Valviran adoptiolautakun-
nasta ja sen toteuttamisesta raportoidaan Valviraan puolivuosittain. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan mukaan on perusteltua hakea vielä yksi 
jatkolupa sosiaali- ja terveystoimialan adoptiopalvelulle. On oletettavaa, 
että seuraavan viisivuotiskauden aikana kaikki loput adoptioprosessit 
saadaan hoidettua luvatusti huolellisesti loppuun asti. Nyt haettava jat-
kolupa ei velvoita jatkamaan palvelun antamista koko lupakauden ajan. 

Adoption jälkipalvelun osalta sosiaali- ja terveystoimiala selvittää Valvi-
ran adoptiolautakunnasta, minkälainen toimilupa tarvitaan myöhemmin 
adoption jälkipalvelun hoitamiseen.

Päätösehdotus on sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen mukainen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kertomus kansainvälisestä adoptiopalvelusta vuosina 2016-2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Adoptiolautakunta Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveystoimiala
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Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.11.2020 § 228

HEL 2020-011698 T 05 02 09

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
Valviran adoptiolautakunnalta haetaan lupaa kansainvälisen adoptio-
palvelun antamiseen adoptiolain (22/2012) sallimaksi viideksi vuodeksi 
1.1.2021 alkaen. 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Katja Niemelä, perheoikeudellisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 43420

katja.niemela(a)hel.fi
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi
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§ 843
Kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämisehtojen hyväksyminen

HEL 2020-009419 T 08 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämi-
sehdot seuraavasti:

Myöntämisperusteet

Tunnus myönnetään kunnan järjestämisvastuulla olevaa asiakkaan ko-
tona suoritettavaa 

- sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 §:ssä tarkoitettua kotipalvelun, 20 
§:ssä tarkoitettua kotihoidon ja 21 §:ssä tarkoitettua asumispalvelun 
tehtävää varten

- terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:ssä tarkoitettua kotisairaanhoi-
don tehtävää varten

- vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
annetussa laissa (380/1987) tarkoitettua tehtävää varten 

- kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) tar-
koitettua tehtävää varten.

Pysäköintitunnuksen myöntää Helsingin kaupungin kaupunkiympäris-
tön toimiala sosiaali- ja terveystoimialan tai Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hakemuksesta sekä yksityisten että 
julkisten toimijoiden ajoneuvoihin silloin, kun toimijat toteuttavat edellä 
mainittuja kunnan lakisääteisiä tehtäviä.   

Tunnuksen myöntäminen yksityiselle toimijalle edellyttää, että se toimii 
kunnan kilpailutettuna tai palvelusetelipalveluntuottajana.

Tunnus on ajoneuvokohtainen ja se myönnetään digitaalisena enintään 
kahdeksi vuodeksi koko kaupungin alueelle. Yrityksen, yhdistyksen ja 
julkisyhteisön on ilmoitettava tunnuksenhaltija, jonka on oltava hakijan 
palveluksessa oleva luonnollinen henkilö. Mikäli kyseessä on yksittäi-
selle työntekijälle myönnettävä pysäköintitunnus ns. oman auton käyt-
töoikeuden perusteella, on lisäksi ilmoitettava auton haltija. Yksityisellä 
tunnuksenhaltijalla voi olla vain yksi tunnus. Myönnettävien tunnusten 
enimmäismäärää ei ole muuten rajoitettu.   

Kotihoidon pysäköintitunnus myönnetään vain liikennekäytössä oleville 
ajoneuvoille, jotka on rekisteröity Suomeen. 
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Kotihoidon pysäköintitunnuksesta peritään 100 euron (alv 0%) kerta-
maksu luvan voimassaoloajalta. Kertamaksusta ei makseta palautuk-
sia. 

Kotihoidon pysäköintitunnuksen voimassaolo ja oikeus tunnuksen käyt-
töön päättyvät välittömästi, kun tunnuksen myöntämisperusteet eivät 
täyty tai sitä käytetään vääriin tarkoituksiin. Tämän jälkeen tunnusta ei 
saa käyttää. 

Kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttö

Kotihoidon pysäköintitunnus oikeuttaa pysäköimään kadulla tai muulla 
kunnan hallinnoimalla alueella liikennemerkillä osoitetusta kiellosta tai 
rajoituksesta huolimatta 

- maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta

- alueelle, jossa pysäköinti on kielletty "Pysäköinti kielletty" - liikenne-
merkillä tai "Pysäköintikieltoalue"- liikennemerkillä

- rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisai-
kaa on rajoitettu.

Kotihoidon pysäköintitunnuksella varustetun ajoneuvon saa pysäköidä 
pihakadulla muuallekin kuin merkitylle pysäköintipaikalle, jos siitä ei ai-
heudu huomattavaa haittaa pihakadun liikenteelle eikä muulle käyttä-
miselle. Samoin pysäköintitunnuksella saa pysäköidä "Huoltoajo sallit-
tu" -lisäkilven vaikutusalueella silloin, kun kyseessä on katu tai muu 
kunnan hallinnoima yleinen alue.  

Tunnuksenhaltijan on pyynnöstä osoitettava pysäköinninvalvojalle tai 
poliisille, että tunnusta on käytetty tunnuksen myöntämisperusteissa 
tarkoitettujen tehtävien hoitoon. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai- Esitysteksti
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raanhoitopiirin kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta esittää (3.11.2020 § 645) kotihoidon py-
säköintitunnuksen myöntämisehtojen hyväksymistä. 

Uusi tieliikennelaki

Säätäessään uutta tieliikennelakia (729/2018) eduskunta edellytti, että 
valtioneuvosto valmistelee yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden 
kanssa yhtenäisen ratkaisun kotihoidon ja vastaavien kotiin tarjottavien 
palvelujen työntekijöiden pysäköinnin helpottamiseksi.

Uuteen tieliikennelakiin on lisätty 190 a § kotihoidon pysäköintitunnuk-
sen myöntämisestä (360/2020). Kotihoidon työntekijöiden pysäköintiä 
helpottavat säännökset tulivat voimaan 1.6.2020.    

Nykytila

Helsingissä sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoiva-
palveluissa tuotetaan kotihoitoa ikäihmisille, pitkäaikaissairaille ja toipi-
laille. Kotihoidon toiminta on järjestetty kahdeksaksi kotihoitoyksiköksi. 
Lisäksi kotisairaanhoidon palvelua antaa kuntouttava arviointiyksikkö, 
jonka asiakkaat ovat sairaalasta kotiutuvia ja kotihoidon tarpeessa ole-
via potilaita. Lapsiperheiden kotipalvelua tuottaa perhe- ja sosiaalipal-
velujen lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveysyksikön neuvola sekä per-
hetyön yhteydessä toimiva lapsiperheiden kotipalvelun yksikkö. Kotisai-
raala on osa Helsingin sairaalan toimintaa.

Kotihoito tekee kotikäyntejä jalan, polkupyörällä, sähköpyörällä, julkisen 
liikenteen välineillä ja autolla. Sosiaali- ja terveystoimialan käytössä 
olevat noin 200 autoa on vuokrattu Helsingin kaupungin rakentamispal-
veluliikelaitokselta. Lisäksi oman auton käyttöoikeus työtehtävissä on 
myönnetty noin 350:lle kotihoidossa työskentelevälle henkilölle. Koti-
hoidon kotikäyntejä tekevän henkilöstön määrä oli noin 2 000 vuonna 
2019. Kotihoidon asiakkaita Helsingissä on tällä hetkellä noin 7 500 
kuukaudessa. Karkean arvion mukaan kotihoidossa tehdään vuodessa 
noin kolme miljoonaa asiakaskäyntiä, joista noin puolet autolla.

Ostopalveluja hankitaan lähes sadalta yritykseltä. Ostopalveluissa 
työskentelevien määrää on vaikea arvioida, koska alalla työskennellään 
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paljon osa-aikaisesti. Sosiaali- ja terveystoimialan mukaan ostopalvelu-
jen osuus kotihoidon palveluista on noin 7 prosenttia.

Palvelukeskus Helsinki tuottaa omana työnä kotihoidon tukena hyvin-
vointipalveluja noin 4 500:lle asiakkaalle. Palvelukeskus vastaa mm. 
turvapuhelinpalvelusta (24/7). 

Vammaistyössä järjestetään kehitysvammalain ja vammaispalvelulain 
mukaisia palveluja ja tuotetaan mm. asumis- ja perhehoitopalveluja se-
kä sosiaalityön palveluja. Kehitysvammahuollon piirissä on yhteensä 
noin 2 500 asiakasta ja vammaispalvelulain henkilökohtaisen avun pii-
rissä noin 2 800 asiakasta. Sosiaalityön kotikäynneissä suositaan julki-
sia liikennevälineitä ja asiakastyötä tekevillä työntekijöillä on asiointilip-
pu. Oman auton käyttöoikeus on vain yksittäisillä työntekijöillä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) tuottaa asiakkaan ko-
tiin laboratoriopalveluja ja lasten kotisairaalan palveluja. HUSLABin liik-
kuvalla näytteenotolla on Helsingin alueella käytössä noin 15 autoa, 
joilla tehdään arviolta 7 000 asiakaskäyntiä vuodessa. Lasten kotisai-
raalalla on käytössään muutama auto, joilla tehdään vastaavasti 3 000-
4 000 asiakaskäyntiä vuodessa. 

Kokemukset pysäköintipaikkatilanteesta vaihtelevat. Erityisesti kanta-
kaupungin alueella pysäköinti on hankalaa pääsääntöisesti kaikkina 
vuorokauden aikoina, koska ongelmana on pysäköintipaikkojen riittä-
mättömyys. Monilla esikaupunkialueilla pysäköintijärjestelmä perustuu 
siihen, että kiinteistöt hoitavat itse pysäköintipaikkavelvoitteensa. Esi-
kaupunkialueiden kadut kuuluvat usein pysäköintikieltoalueeseen, jos-
sa aikarajoitettu vieras- ja asiointipysäköinti on sallittu vain erikseen 
merkityillä paikoilla. Kotiin tuotavien palvelujen tarve lisääntyy väestön 
ikääntyessä ja myös pysäköintiongelmien odotetaan lisääntyvän.

Pysäköintitunnuksen ehdot ja käyttö

Kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämisen tavoitteena on helpottaa 
ja tehostaa asiakkaan kotiin tuotavia tieliikennelain 190 a §:ssä mainit-
tuja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarjoamalla työntekijöille pa-
rempia pysäköintimahdollisuuksia kadulla tai muulla kunnan hallinnoi-
malla alueella estämättä muiden kadunkäyttäjien toimintaa.

Tieliikennelain 190 a §:ssä tarkoitetun kotihoidon pysäköintitunnuksen 
myöntää Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala sosiaali- ja 
terveystoimialan tai HUSin hakemuksesta sellaisten asiakkaan kotiin 
tuotavien palvelujen tuottamiseen, jotka ovat kunnan järjestämisvas-
tuun piirissä:
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 sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 §:ssä tarkoitettu kotipalvelun, 20 
§:ssä tarkoitettu kotihoidon ja 21 §:ssä tarkoitettu asumispalvelun 
tehtävä;

 terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:ssä tarkoitettu kotisairaanhoi-
don tehtävä;

 vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
annetussa laissa (380/1987) tarkoitettu tehtävä;

 kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) 
tarkoitettu tehtävä.

Tunnus voidaan myöntää sekä julkisille että yksityisille toimijoille. Tun-
nuksen myöntäminen yksityiselle toimijalle edellyttää, että se toimii 
kunnan kilpailutettuna tai palvelusetelipalveluntuottajana. 

Tunnus myönnetään kunnan järjestämisvastuulla olevien palvelujen 
tuottamiseen. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla ja 
HUSilla on tieto palveluksessaan olevista työntekijöistä sekä niistä yri-
tyksistä ja yhdistyksistä, jotka tuottavat asiakkaan kotiin tarjottavia pal-
veluja. Tämän johdosta kaikki tunnukset myönnetään toimialan ja HU-
Sin hakemuksesta, jolloin varmistetaan, että lupaa haetaan laissa tar-
koitettujen palvelujen tuottamiseen. Samalla on varmistettu, että palve-
luntuottajat ovat huolehtineet yhteiskunnallisista velvoitteistaan.

Tunnus on ajoneuvokohtainen ja se myönnetään digitaalisena enintään 
kahdeksi vuodeksi koko kaupungin alueelle. Tunnukseen ei siis voi liit-
tää talouden kakkosautoa tai puolison autoa, vaikka näitä joutuisikin 
poikkeustilanteissa käyttämään kotihoidon tehtävien suorittamiseen. 
Yrityksen, yhdistyksen ja julkisyhteisön on ilmoitettava tunnuksenhalti-
ja, jonka on oltava hakijan palveluksessa oleva luonnollinen henkilö. 
Tunnusten enimmäismäärää ei ole ensivaiheessa haluttu rajoittaa, mut-
ta yksityisellä tunnuksenhaltijalla ei voi olla useita tunnuksia.

Kotihoidon pysäköintitunnuksella työntekijä saa pysäköidä liikennemer-
killä osoitetusta rajoituksesta huolimatta maksulliselle pysäköintipaikal-
le maksua suorittamatta sekä alueelle, jossa pysäköinti on liikennemer-
kein kielletty. Tunnuksella on mahdollista pysäköidä rajoitusta pidem-
mäksi ajaksi alueella, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu. 
Pysäköintitunnus mahdollistaa pysäköinnin pihakadulla muuallakin kuin 
merkityllä pysäköintipaikalla. Samoin ”Huoltoajo sallittu” –lisäkilven vai-
kutusalueella on mahdollista ajaa ja pysäköidä kotihoidon pysäköinti-
tunnuksella. Tunnus oikeuttaa pysäköimään katualueella tai muulla 
kunnan hallinnoimalla alueella, mutta ei yksityisten kiinteistöjen pihoilla. 
Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella ja kotihoidon tunnuksella saa 
pysäköidä samoin ehdoin.
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Väärinkäytön vähentämiseksi tunnuksen haltijan on pyydettäessä osoi-
tettava pysäköinninvalvonnalle tai poliisille, että tunnusta on käytetty 
tieliikennelaissa tarkoitettujen tehtävien hoitoon. Tällä varmistetaan, et-
tä lain alkuperäinen tarkoitus toteutuisi mahdollisimman hyvin.

Kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämisestä peritään kertamaksu. 
Maksulla katetaan lupajärjestelmän perustamis-, kehittämis- ja ylläpito-
kustannuksia. Yhdenvertaisuuden vuoksi maksu peritään kaikilta ja se 
on sama kaikille. Kertamaksun suuruus on 100 euroa (alv. 0 %) kahden 
vuoden ajalta eikä kertamaksusta suoriteta palautuksia, vaikka tunnuk-
sen käytön edellytykset päättyisivät kesken maksukauden.

Vaikutukset

Kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntäminen parantaa merkittävästi 
kotihoidon ja eräiden kotiin tarjottavien palvelujen pysäköintimahdolli-
suuksia kadulla. Kotihoidon työntekijöille jää enemmän aikaa varsinai-
seen työhönsä. Myös autojen lisähankinnan tarve vähenee, kun esi-
merkiksi liikkuvan näytteenoton yhden yksikön näytteenottomäärä kas-
vaa.  

Kotihoidon pysäköintitunnuksia on arvioitu hankittavan julkisille toimi-
joille noin 600 kappaletta. Yksityisten toimijoiden tunnusmäärästä ei ole 
tarkkaa arviota, mutta sen oletetaan olevan vähäisempi.

Kotihoidon pysäköintitunnuksella tehtävien pysäköintitapahtumien mää-
rää on vaikea arvioida, koska käyntimäärät asiakkaiden luona vaihtele-
vat suuresti. Karkean arvion mukaan kotihoidon käyntejä tehdään vuo-
dessa noin kolme miljoonaa kappaletta. Noin puolet käynneistä teh-
dään autoilla. Lisäksi tulevat tukipalvelujen kotikäynnit, joiden määrästä 
ei ole arviota. Muiden toimijoiden pysäköintitapahtumien määrät ovat 
pieniä. Pysäköintitunnuksen käyttömahdollisuus lisää vähäisessä mää-
rin auton käytön houkuttelevuutta työtehtävissä. Kotihoidon pysäköinti-
tunnuksella pysäköinti tapahtuu samassa tilassa, jota jakelu- ja saatto-
liikenne käyttävät. 

Sosiaali- ja terveystoimialalle pysäköinti aiheuttaa nykyisin noin 80 000 
euron kustannukset vuodessa. Toimialan omassa käytössä oleville au-
toille (leasing ja oman auton käyttöoikeus) kahdeksi vuodeksi myönnet-
tävien tunnusten kustannusvaikutus on noin 60 000 euroa. Lisäksi so-
siaali- ja terveystoimialalle aiheutuu vähäisiä kustannuksia tunnuksen 
hakuprosessista.

Useimmat kadun varren pysäköintikieltomerkit on asennettu liikenteelli-
sin perustein. Näitä ovat mm. näkemäolosuhteiden parantaminen ja-
lankululle ja pyöräilylle suotuisammaksi, turvalliset kohtaamismahdolli-
suudet ajoneuvoliikenteelle, joukkoliikenteen ja pelastuslaitoksen toi-
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mintaedellytysten turvaaminen sekä saatto- ja jakeluliikenteen mahdol-
listaminen. Tieliikennelain pysäyttämistä ja pysäköimistä koskevat 
säännöt lähtevät siitä, että ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä 
siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä. Py-
säköintitunnus ei anna oikeutta poiketa tästä. Tämän hahmottaminen 
vilkkaassa liikenneympäristössä on toisinaan haastavaa ja saattaa vaa-
rantaa turvallisuutta tai haitata muuta liikennettä.

Pysäköinti- ja pysäyttämiskieltojen asettamisperiaatteisiin saattaa tulla 
tarvetta tehdä täsmennyksiä erityisesti silloin, jos kotihoidon pysäköinti-
tunnuksen käytöstä aiheutuu ongelmia.  

Pysäköintitunnusten käytön vaikutuksia seurataan kahden vuoden ajan 
palvelun tuottajien näkökulmasta ja liikennejärjestelmän toimivuuden 
kannalta. Kokemukset ja toimenpiteet esitellään kaupunkiympäristölau-
takunnalle.

Kotihoidon pysäköintitunnuksen haltijoille annetaan ohjeet ja järjeste-
tään tarvittava koulutus.

Pysäköintitunnusten verkkokauppaa kehitetään ja kotihoidon pysäköin-
titunnus otetaan mukaan tuotekokonaisuuteen.

Pysäköintitunnus on otettavissa käyttöön viimeistään kolme kuukautta 
kaupunginhallituksen päätöksenteon jälkeen alkuvuodesta 2021 ja py-
säköinninvalvonnan järjestelmien aikataulusta riippuen.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.  
Asia on valmisteltu yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, 
kuntoutus- ja hoivapalvelujen,  kaupunkiympäristön toimialan pysä-
köinninvalvonnan ja pysäköintipalvelujen sekä kaupunginkanslian ta-
lous- ja suunnitteluosaston kesken.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai- Esitysteksti
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raanhoitopiirin kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
Rakentamispalveluliikelaitos
Palvelukeskusliikelaitos
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.11.2020 § 826

HEL 2020-009419 T 08 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

23.11.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tomi Se-
vanderin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 03.11.2020 § 645

HEL 2020-009419 T 08 01 03

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle kotihoidon 
pysäköintitunnuksen myöntämisehtojen hyväksymistä.

Käsittely

03.11.2020 Ehdotuksen mukaan
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Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Jouni Korhonen. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jouni Korhonen, johtava liikenneasiantuntija, puhelin: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi
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§ 844
Kaupunginvaltuuston 25.11.2020 tekemien päätösten täytäntöönpa-
no

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 25.11.2020 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

324 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

325 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

326 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Käpylä, tontti 
25821/4)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

327 §, Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden asemakaava ja asemakaavan 
muuttaminen (nro 12580)

Kaupunginvaltuusto pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsin-
gin seudun liikenne –kuntayhtymälle sekä Helsingin seudun ympäristö-
palvelut –kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan ympäristö- ja lupajaostolle sekä rakennusten ja yleisten alueiden 
jaostolle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle. 

328 §, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelmavuosille 
2021 - 2023

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.12.2020.

329 §, Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite sosiaalisen jälleenra-
kentamisen ohjelman laatimiseksi koronan jälkeiseen aikaan

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

330 §, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite eriarvoisuuden ja ilmaston-
muutoksen torjunnan ottamisesta keskiöön koronakriisinjälkihoidossa

Ei toimenpidettä.
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331 §, Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloite pienyrittäjyyden edistämiseksi

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

332 §, Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite puhtaammasta 
ja viihtyisämmästä kaupunkiympäristöstä

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

333 §, Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloite lasten ja nuorten turvallisuuden takaa-
misesta

Ei toimenpidettä.

334 §, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vapaaehtoistyön edistämiseksi Helsingis-
sä

Ei toimenpidettä.

335 §, Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen vä-
hentämiseksi

Ei toimenpidettä.

336 §, Valtuutettu Otto Meren aloite haitallisten vieraslajien pyynnin tehostamiseksi

Ei toimenpidettä.

337 §, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite puuston ja kasvillisuuden merkityksen 
selvittämisestä melu-, pöly- ja näkösuojana ennen harvennustöitä

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

338 §, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien 
vahvistamisesta peruskorjausten ja uudisrakennustensuunnittelussa

Ei toimenpidettä.

339 §, Valtuutettu Emma Karin aloite linjauksesta lintujen pesimäaikaisten hakkui-
den lopettamiseksi

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.12.2020.

340 §, Valtuutettu Tapio Klemetin aloite autopaikkojen rakennuskustannusten huo-
mioimisesta maankäyttömaksuissa

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.12.2020.

341 §, Valtuutettu Mia Haglundin aloite Vaasankadun muuttamisesta pihakaduksi

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.12.2020.
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342 §, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite henkilökohtaisen päästökaupan kokeilusta 
Helsingissä

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.12.2020.

343 §, Valtuutettu Mai Kivelän aloite melojien harrastusmahdollisuuksien paranta-
misesta

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.12.2020.

344 §, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite tekonurmikenttien varaamisesta myös 
muille kuin urheiluseuroille

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.12.2020.

345 §, Valtuutettu Emma Karin aloite matalan kynnyksen parisuhdetuen tuomisesta 
perhekeskuksiin

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.12.2020.

346 §, Valtuutettu Marcus Rantalan aloite toimenpideohjelmasta ruotsinkielisten eri-
tyislasten palvelujen turvaamiseksi

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.12.2020.

347 §, Valtuutettu Mia Haglundin aloite rasismikokemusten tutkimisesta sosiaali- ja 
terveyspalveluissa

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.12.2020.

348 §, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite lastenvalvojan toiminnan ja palvelun kehit-
tämisestä

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.12.2020.

349 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 26 - 28 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 845
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 48 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 23.11.2020
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.11.2020
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 24.11.2020
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 26.11.2020
pelastuslautakunta 24.11.2020
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto 24.11.2020
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto 26.11.2020
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 26.11.2020
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos 24.11.2020
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 839, 840, 
841, 842, 844 ja 845 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 838 ja 843 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sanna Vesikansa Terhi Koulumies

Mikko Kiesiläinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 04.12.2020.


