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Kokousaika 14.12.2020 16:00 - 17:34

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni (etänä) apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

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

Koulumies, Terhi (etänä)
Pakarinen, Pia (etänä) apulaispormestari
Raatikainen, Mika (etänä)
Rantala, Marcus (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
Rydman, Wille (etänä)
Sazonov, Daniel (etänä)
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vesikansa, Sanna (etänä) apulaispormestari
Vuorjoki, Anna (etänä)
Yanar, Ozan (etänä)
Said Ahmed, Suldaan (etänä) varajäsen

Muut

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

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

johtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö

esteellinen: 883 - 885 §
Aho, Mikko (etänä) kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Jolkkonen, Juha (etänä) sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

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

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

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

esteellinen: 870 §
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
Lindén, Timo (etänä) kaupunginsihteeri

poistui 17:30, läsnä: 861 - 883 §
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
Turtola, Ilona viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Reunanen, Titta (etänä) alueosallisuuspäällikkö

asiantuntija
saapui 16:08, poistui 16:27, läsnä: 
osa 867 §:ää

Markkola, Anu (etänä) vuorovaikutussuunnittelija
asiantuntija
saapui 16:08, poistui 16:27, läsnä: 
osa 867 §:ää

Näkki, Tarja (etänä) strategisen resursoinnin päällikkö
asiantuntija
saapui 16:32, poistui 16:49, läsnä: 
osa 874 §:ää

Lääkkölä-Pyykönen, Aino (etä-
nä)

HR-asiantuntija
asiantuntija
saapui 16:32, poistui 16:49, läsnä: 
osa 874 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
861 - 885 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
861 §, 864 - 865 §

Juha Summanen hallintojohtaja
862 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
863 §, 866 - 882 §

Tuula Saxholm rahoitusjohtaja
883 - 885 §
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Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
861 - 885 §
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§ Asia

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

862 Asia/2 V 20.1.2021, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston vara-
jäsenen valinta

863 Asia/3 V 20.1.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen sekä kiinteistö-
kaupan esisopimuksen tekeminen ja toteutussopimuksen hyväksymi-
nen (Sörnäinen, Kalasatama, Nihti, tontit 10668/1–4)

864 Asia/4 Eräiden vuoden 2020 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettä-
väksi osoitettujen määrärahojen myöntäminen ja siirtäminen

865 Asia/5 Vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeet

866 Asia/6 Kaupunginhallituksen myöntämät yleisavustukset vuodelle 2021

867 Asia/7 Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 
2021

868 Asia/8 Henkilöstökassan sääntöjen muuttaminen

869 Asia/9 Lainan myöntäminen Urhea-halli Oy:lle

870 Asia/10 Lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat -yhtiölle

871 Asia/11 Rahoituksen myöntäminen nuorten palkkaamiseksi Siisti kesä -
hankkeeseen kesäkaudelle 2021

872 Asia/12 Rahoituksen myöntäminen Maailman toimivin kaupunki -
laaduntarkkailuhankkeeseen kesäkaudelle 2021

873 Asia/13 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntien yhteislausunto koskien 
toimikuntien toimintamuotoja ja keskinäistä yhteistyötä seuraavalla 
valtuustokaudella

874 Asia/14 Anonyymin rekrytoinnin pilotoinnin kokemukset

875 Asia/15 Alueen varaaminen Alppilan pohjoisosasta NCC:lle toimitila- ja asun-
tohankkeen suunnittelua varten (Savonkadun alue)

876 Asia/16 Englantilaisen koulun koulutalohankkeen jatkovalmistelua koskeva 
sopimus ja koulutalon hallintamalli

877 Asia/17 Lyhennysvapaan myöntäminen Helsinki Allas Oy:n lainalle

878 Asia/18 Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa
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879 Asia/19 Helsingin vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa

880 Asia/20 Helsingin kaupungin hankintastrategia 2020

881 Asia/21 Kaupunginvaltuuston 9.12.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

882 Asia/22 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

883 Asia/23 V 20.1.2021 Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyväksy-
minen

884 Asia/24 Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus koskien viestintäpalvelujen han-
kintoja Saksassa ja saksankielisillä alueilla 1.1.– 31.12.2019

885 Asia/25 Hankintaoikaisuvaatimus koskien viestintäpalvelujen hankintoja Sak-
sassa ja saksankielisillä alueilla 1.1.–31.12.2019
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§ 861
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

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

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 862
V 20.1.2021, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston va-
rajäsenen valinta

HEL 2020-013101 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Helena Kantolalle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Siiri Tuovilan varajäseneksi (Sebastian Franckenhaeuserin 
henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta 
esittää Siiri Tuovilaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston 
varajäseneksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikau-
deksi. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 8.10.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Helena Kantolan (Kok.) 7.6.2017 § 275 va-
rajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuon-
na 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Helena Kantola pyytää 8.10.2020 
eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston varajäsenen 
luottamustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

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

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

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 8.10.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto
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Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 863
V 20.1.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen sekä kiinteistö-
kaupan esisopimuksen tekeminen ja toteutussopimuksen hyväk-
syminen (Sörnäinen, Kalasatama, Nihti, tontit 10668/1–4)

HEL 2020-000468 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

A)

Kaupunginvaltuusto vahvistaa tonttien 10668/1 ja 2 tai niistä muodos-
tettavien tonttien vuokrausperiaatteet myöhemmin määritettävästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2085 saakka liitteen 1 mukaisesti.

B)

Kaupunginvaltuusto päättää myydä:

 Tontin 10668/3 tai siitä muodostettavat tontit YIT Suomi Oy:lle (Y-
tunnus 1565583-5) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taik-
ka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 5 940 000 euron 
kauppahinnasta.

 Tontin 10668/4 tai siitä muodostettavat tontit YIT Suomi Oy:lle (Y-
tunnus 1565583-5) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taik-
ka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 8 355 000 euron 
kauppahinnasta.

 Kaupoissa noudatetaan kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymi-
sen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen 
ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja 
toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

C)

Kaupunki tekee liitteenä 3 olevan toteutussopimuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
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2 Nihti_kiinteistökaupan_esisopimus_ja_lisäehdot
3 Nihti_toteutussopimus
4 Nihdin havainnekuva ja kilpailualueen rajaus
5 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12576 määräyksineen
6 Arviointimuistio

Muutoksenhaku

A, B ja C Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kilpailuun osallistujat Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Laatukilpailu

Kaupunginhallitus on 9.12.2019 § 847 päättänyt varata Kalasataman 
Nihdin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12576 mukaiset 
asuinkerrostalotontit 10668/1–4 luovutettavaksi asuntohankkeiden 
suunnittelua varten laatukilpailulla kaupunkiympäristölautakunnan 
myöhemmin päättämin ehdoin 31.12.2021 saakka. Samalla kaupun-
ginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan järjestämään mainit-
tuja tontteja koskevan laatukilpailun, päättämään kilpailun ehdoista se-
kä valitsemaan kilpailun perusteella tonttien varauksensaajat ja toteut-
tajat. 

Kaupunki järjesti ajalla 4.2.–29.5.2020 Kalasataman Nihdin Lukki-
nimisen korttelin 10688 asuinkerrostalotontteja 1–4 koskevan laatukil-
pailun. Kalasataman Nihdin uuden asemakaava-alueen asuntoraken-
taminen alkaa korttelista 10668, joten on tärkeää, että kortteli toteute-
taan kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti mahdollisimman onnistu-
neesti ja korkeatasoisesti. Näin ollen laatukilpailun tavoitteena oli luoda 
laatutaso Nihdin asemakaava-alueen korkeatasoiselle suunnittelulle ja 
toteutukselle. Lisäksi kilpailussa tuli huomioida, että Nihdin kaava-
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alueella kokeillaan ns. markkinaehtoista pysäköintiä. Asemakaavassa 
ei siten ole asetettu asuinrakentamiselle autopaikkavelvoitetta.

Laatukilpailun kohteena olivat kilpailualueella sijaitsevat Lukki -nimisen 
korttelin 10668 asuinkerrostalotontit (AK, AK-1) 1, 2, 3 ja 4. Kilpailualu-
eella on asuinkerrosalaa yhteensä 12 800 k-m² ja liiketilaa (kr-tilaa) yh-
teensä 300 k-m². Tontille 1 tulee toteuttaa vapaarahoitteisia omistusa-
suntoja Hitas I-ehdoin, tontille 2 valtion tukemia (pitkä korkotuki) vuok-
ra-asuntoja sekä tonteille 3 ja 4 sääntelemättömiä vapaarahoitteisia 
omistus- ja/tai vuokra-asuntoja siten, että tontille toteutettavasta asuin-
rakennusoikeudesta enintään puolet saa olla vuokra-asuntoja. Lisäksi 
tonteille 1 ja 4 tulee toteuttaa liiketilaa (kr-tilaa) 150 k-m², joka saadaan 
rakentaa asemakaavaan merkityn asuinkerrosalamäärän lisäksi. 

Nihdin havainnekuva ja kilpailualueen rajaus ovat liitteenä 4. Asema-
kaava ote on liitteenä 5.

Laatukilpailu oli avoin kaikille. Osallistujan (tarjoajan) tuli toimittaa kil-
pailuehdotus kaikista mainituista kilpailualueen tonteista. Osallistujat 
eivät siten voineet osallistua kilpailuun vain osittain esimerkiksi yhden 
tontin osalta. Kilpailuehdotus oli mahdollista toimittaa yksin tai yhteen-
liittymänä. Tarjoajalla oli lisäksi oltava käytettävissään kohteen raken-
tamisen edellyttämä riittävä tekninen taito, kokemus sekä taloudelliset 
ja muut rakentamisen edellytykset kaupunkikuvallisesti keskeiselle pai-
kalle sijoittuvan ja rakennusteknisesti vaativan korttelin toteuttamiseksi. 

Kilpailuehdotukset ja laatukilpailun ratkaiseminen

Kilpailun päättymisaikaan 29.5.2020 klo 12.00 mennessä saatiin yh-
teensä 14 kilpailuehdotusta (suunnitelmaa).

Laatukilpailun arviointiryhmä arvioi kilpailuehdotukset liitteenä 6 olevan 
arviointimuistion mukaisesti. Arviointimuistiosta ilmenee muun muassa 
kilpailuehdotusten yleisarvostelu, kunkin kilpailuehdotuksen yksityis-
kohtainen arvostelu ja perustelut voittajan valintaan. Ehdotusten suuren 
määrän (14 kpl) vuoksi arviointiryhmä jakoi ensimmäisessä vaiheessa 
ehdotukset kahteen osaan. Ekologisuuden ja elinkaaren huomioon ot-
tamisen osalta arvioitiin seitsemän parhaaksi katsottua ehdotusta. 

Kilpailuehdotuksen ”Luoto” arviointiin kokonaisuutena täyttävän parhai-
ten tarjouspyynnössä ilmoitetut laadulliset arviointikriteerit. Mainittu eh-
dotus on arviointimuistion liitteenä. Ehdotuksen oli jättänyt YIT Suomi 
Oy:n ja A-Kruunu Oy:n yhteenliittymä, jonka oli laatinut Arkkitehtitoimis-
to Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Ehdotus täytti kilpailuohjelmassa mää-
ritetyt perheasuntovaatimukset ja  energiatehokkuusvaatimuksen 
(A2018, E-luku alittaa tason 75 kWhE/ (m²vuosi). Tonttien luovutuseh-
doilla varmistetaan mainittujen edellytysten toteutuminen.  
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Kilpailun ratkaiseminen ja tonttien varauksensaajien valitseminen

Kaupunkiympäristölautakunta on 6.10.2020 § 580 päättänyt kilpailun 
ratkaisemisesta varaamalla tontit 10668/1,3 ja 4 parhaimman kilpai-
luehdotuksen "Luoto" tehneelle YIT Suomi Oy:lle sekä tontin 10668/2 
A-Kruunu Oy:lle. Päätös tehtiin ehdolla, että kaupunginvaltuusto hy-
väksyy tontteja koskevan toteutussopimuksen.

Varauksensaajien tulee toteuttaa rakentaminen tonteille voittaneen 
"Luoto" suunnitelman mukaisesti, seuraavasti: 

 Tontille (AK) 10668/1 toteutetaan vapaarahoitteisia omistusasuntoja 
Hitas I-ehdoin vähintään 2 800 k-m² ja liiketilaa (kr-tilaa) 150 k-m², 
joka saadaan rakentaa asemakaavaan merkityn asuinkerrosala-
määrän lisäksi. 

 Tontille (AK-1) 10668/3 toteutetaan sääntelemättömiä vapaarahoit-
teisia omistus- ja/tai vuokra-asuntoja siten, että tontille toteutetta-
vasta asuinrakennusoikeudesta enintään 50 % saa olla vuokra-
asuntoja, vähintään 3 400 k-m². 

 Tontille (AK) 10668/4 toteutetaan sääntelemättömiä vapaarahoittei-
sia omistus- ja/tai vuokra-asuntoja siten, että tontille toteutettavasta 
asuinrakennusoikeudesta enintään 50 % saa olla vuokra-asuntoja, 
vähintään 4 600 k-m² ja liiketilaa (kr-tilaa) 150 k-m², joka saadaan 
rakentaa asemakaavaan merkityn asuinkerrosalamäärän lisäksi. 

 Tontille (AK) 10668/2 toteutetaan valtion tukemia (pitkä korkotuki) 
vuokra-asuntoja 2 100 k-m². 

Kaupunkiympäristölautakunta on 6.10.2020 § 580 päättänyt laatukilpai-
lun ratkaisemisesta sekä esittänyt kaupunginhallitukselle vuokrausperi-
aatteiden määrittämistä sekä kiinteistökaupan esisopimuksen tekemis-
tä ja toteutussopimuksen hyväksymistä. Lautakunta on kokouksessaan 
hyväksynyt yksimielisesti vastaehdotuksen, jonka mukaan lautakunta 
toteaa, että Hiilineutraali Helsinki -tavoitteiden osalta on kannatettavaa, 
että myös muista ehdotuksista voidaan ottaa elementtejä, joilla korttelin 
ekologisesta kestävyydestä saadaan mahdollisimman korkeatasoinen.” 
Tätä koskeva lisäys on soveltuvin osin lisätty laaditun toteutussopimuk-
sen kohtaan 6. "Toteuttamisessa noudatettavat keskeiset ehdot ja peri-
aatteet". 

Tonttien vuokraaminen

Tontit 10668/1 ja 2 vuokrataan pitkäaikaisesti YIT Suomi Oy:lle ja A-
Kruunu Oy:lle tai näiden perustamille/määräämille yhtiöille taikka pe-
rustettavien yhtiöiden lukuun.

Vuokrausperiaatteet
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Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu arviokirjahinta, vyö-
hykehintamalli, samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin vahvistetut 
vuokrausperiaatteet sekä tonttien sijainti.

Vuosivuokra ja vuokra-aika

Tontin (AK) 10668/1 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena viralli-
sen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana asuinkerrosneliömetrihintana välimuodon asuntojen sekä 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukemien asuntojen 
osalta 50 euroa. 

Tontin (AK) 10668/2 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena viralli-
sen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana asuinkerrosneliömetrihintana välimuodon asuntojen sekä 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukemien asuntojen 
osalta 43 euroa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 
Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien liiketilojen osalta peritään 
samaa maanvuokraa kuin asuintiloilta. 

Asuntotonteille mahdollisesti sijoitettavien palvelutilojen ja kunnallistek-
niikkaa palvelevien tilojen osalta vuosivuokra määräytyy pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 
100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 20 euroa. 

Alueen keskeneräisyyden perusteella myönnettävän alkuvuosialennuk-
sen johdosta vapaarahoitteisen tontin 10668/1 vuokrasta esitetään pe-
rittäväksi 80 % ja valtion tukeman tontin 10668/2 osalta 70 % vuoden 
2026 loppuun saakka. Tämän jälkeen tontin 10668/2 vuosivuokrasta 
esitetään perittäväksi 80 % (ns. ARA-alennus) siltä ajalta, jona valtio 
maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn 
lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).  Muuten noudatetaan 
liitteenä 3 olevan toteutussopimuksen ehtoja sekä kaupunkiympäristö-
lautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas kohteiden osalta 
noudatetaan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä 
asuntojen hinta- ja laatusääntelyä koskevia ehtoja sekä Hitas sitoumus-
ta koskevia ehtoja, kuten omistamisrajoituksen valvontaa koskevia eh-
toja.

Tonttien vuokra-aika on Kalasataman alueella noudatetun käytännön 
mukaisesti noin 65 vuotta eli 31.12.2085 saakka. 

Tonttien 10668/ 3 ja 4 myyminen
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Tontit 10668/3 ja 4 myydään YIT Suomi Oy:lle ja/tai sen perustamil-
le/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun yhteensä 
arviolta noin 14,3 miljoonan euron kauppahinnasta. Ensivaiheessa teh-
dään myytäviä tontteja koskevat kiinteistökaupan esisopimukset yhtiöi-
den kanssa. Ostajat suorittavat tonttien kauppahinnan kokonaisuudes-
saan kaupungille kaupanteon yhteydessä, jolloin tonttien omistus- ja 
hallintaoikeus siirtyy ostajille. 

Myyntihinnat ovat markkinaehtoisia ottaen huomioon ulkopuolisen ar-
vioitsijan laatima arviolausunto tonttien markkina-arvoista, vertailu-
kauppahinnat sekä markkinaolosuhteet. Arviolausunto on oheismateri-
aalissa.

Kiinteistökaupan esisopimus on liitteenä 2.

Toteutussopimus

Toteutussopimuksessa sovitaan tonttien myynnin ja vuokrauksen kes-
keisten ehtojen lisäksi kaupungin, YIT:n ja A-Kruunun välisistä oikeuk-
sista ja velvoitteista sekä alueen toteuttamisen ehdoista ja periaatteis-
ta. Toteutussopimus allekirjoitetaan kaupungin, YIT:n ja A-Kruunun vä-
lillä. 

Toteutussopimus on liitteenä 3.

Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano

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

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan 
omaisuuden kauppahinta ylittää 10 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösesityksen oikeuttaa tonttipäällikkö tai tämän valtuuttama:

 allekirjoittamaan  toteutussopimus sekä tekemään sii-
hen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sekä

 allekirjoittamaan kiinteistökaupan esisopimus ja sen perusteella teh-
tävät kauppakirjat sekä tekemään kiinteistökaupan esisopimukseen 
ja kauppakirjoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Nihti_kiinteistökaupan_esisopimus_ja_lisäehdot
3 Nihti_toteutussopimus
4 Nihdin havainnekuva ja kilpailualueen rajaus
5 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12576 määräyksineen
6 Arviointimuistio

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku

A, B ja C Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kilpailuun osallistujat Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2020 § 848

HEL 2020-000468 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

07.12.2020 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.10.2020 § 580

HEL 2020-000468 T 10 01 01 01

Sompasaarenlaituri, Konttisatamankatu, Konttinosturinkuja

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti Nihdin laatukilpailun perusteella 
valita Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) asemakaa-
van ja asemakaavan muutoksen nro 12576 mukaisen korttelin 10668 

 ohjeellisen kaavatontin (AK) 1 (pinta-ala 1 254 m², os. Sompasaa-
renlaituri) tai siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja to-
teuttajaksi parhaimman kilpailuehdotuksen ”Luoto” esittäneen YIT 
Suomi Oy:n (Y-tunnus 1565583-5) ehdolla, että kaupunginvaltuusto 
hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteutussopimuk-
sen ja että YIT Suomi Oy sitoutuu noudattamaan mainitun tontin va-
rausehtoina po. sopimuksessa sovittuja ehtoja.

 ohjeellisen kaavatontin (AK) 2 (pinta-ala 1 051 m², os. Konttinostu-
rinkuja) tai siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja to-
teuttajaksi parhaimman kilpailuehdotuksen ”Luoto” esittäneen A-
Kruunu Oy:n (Y-tunnus 1736841-8) ehdolla, että kaupunginvaltuus-
to hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteutussopi-
muksen  ja että A-Kruunu Oy sitoutuu noudattamaan mainitun tontin 
varausehtoina po. sopimuksessa sovittuja ehtoja.

 ohjeellisen kaavatontin (AK-1) 3 (pinta-ala 380 m², os. Konttisata-
mankatu) tai siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja to-
teuttajaksi parhaimman kilpailuehdotuksen ”Luoto” esittäneen YIT 
Suomi Oy:n (Y-tunnus 1565583-5) ehdolla, että kaupunginvaltuusto 
hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteutussopimuk-
sen ja kaupunginhallitus liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopi-
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muksen ja että YIT Suomi Oy sitoutuu noudattamaan mainitun ton-
tin varausehtoina po. sopimuksissa sovittuja ehtoja.

 ohjeellisen kaavatontin (AK) 4 (pinta-ala 1 978 m², os. Sompasaa-
renlaituri) tai siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja to-
teuttajaksi parhaimman kilpailuehdotuksen ”Luoto” esittäneen YIT 
Suomi Oy:n (Y-tunnus 1565583-5) ehdolla, että kaupunginvaltuusto 
hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteutussopimuk-
sen ja kaupunginhallitus liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopi-
muksen ja että YIT Suomi Oy sitoutuu noudattamaan mainitun ton-
tin varausehtoina po. sopimuksissa sovittuja ehtoja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki myy 

 tontin (AK-1) 10668/3 tai siitä muodostettavat tontit YIT Suomi 
Oy:lle (Y-tunnus 1565583-5) tai tämän perustamille/määräämille yh-
tiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 5 940 000 
euron kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan 
määräytymisen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan 
esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavan-
omaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättä-
miä lisäehtoja.

 tontin (AK) 10668/4 tai siitä muodostettavat tontit YIT Suomi Oy:lle 
(Y-tunnus 1565583-5) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille 
taikka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 8 355 000 euron 
kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan määräy-
tymisen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopi-
muksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia 
ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäeh-
toja.

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus 

 vahvistaa  ehdotuksessa A mainittujen tonttien 10668/1 ja 2 tai niis-
tä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet myöhemmin määri-
tettävästä  ajankohdasta alkaen 31.12.2085 saakka liitteenä 3 ole-
vien ehtojen mukaisesti.

D
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus 

 oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkira-
kenteen tonttipäällikön tekemään ehdotuksessa A mainittuun toteu-
tussopimukseen tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia.

 oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkira-
kenteen tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan 
edellä mainitun toteutussopimuksen.

 oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkira-
kenteen tonttipäällikön tekemään ehdotuksessa B mainittuun kiin-
teistökaupan esisopimukseen ja sen perusteella tehtäviin kauppa-
kirjoihin tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia.

 oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkira-
kenteen tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan 
edellä mainitun esisopimuksen ja sen perusteella tehtävät kauppa-
kirjat.

E

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että tontit 10668/1, 3 ja 4 
esitetään luovutettavaksi YIT Suomi Oy:lle ja tontti 10668/2 esitetään 
luovutettavaksi A-Kruunu Oy:lle tai niiden perustamille/määräämille yh-
tiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun 29.5.2020 päättyneessä 
Kalasataman Nihdin tonttien 10668/1-4 laatukilpailussa, joten muut 
menettelyssä annetut kilpailuehdotukset mainittujen tonttien osalta ei-
vät anna aihetta toimenpiteisiin. 

Lopuksi kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että korttelin toteu-
tussopimus tulee allekirjoittaa samanaikaisesti sitä koskevan kiinteistö-
kaupan esisopimuksen kanssa. YIT Suomi Oy:n ja A-Kruunu Oy:n tulee 
osaltaan allekirjoittaa mainitut sopimukset viimeistään kolmen (3) kuu-
kauden kuluessa siitä, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt toteutus-
sopimuksen. 

Lisäksi lautakunta toteaa, että Hiilineutraali Helsinki -tavoitteiden osalta 
on kannatettavaa, että myös muista ehdotuksista voidaan ottaa ele-
menttejä, joilla korttelin ekologisesta kestävyydestä saadaan mahdolli-
simman korkeatasoinen.

Käsittely

06.10.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Matti Kaijansinkko. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta toteaa, että Hiilineutraali Helsinki -
tavoitteiden osalta on kannatettavaa, että myös muista ehdotuksista 
voidaan ottaa elementtejä, joilla korttelin ekologisesta kestävyydestä 
saadaan mahdollisimman korkeatasoinen.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

29.09.2020 Pöydälle

04.02.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi
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§ 864
Eräiden vuoden 2020 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettä-
väksi osoitettujen määrärahojen myöntäminen ja siirtäminen

HEL 2020-010765 T 02 02 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyt-
töön vuoden 2020 talousarviokohdan 8 01 02, Projektialueiden esira-
kentaminen, Khn käytettäväksi ja talousarviokohdan 8 03 02 Projektia-
lueiden kadut, Khn käytettäväksi, määrärahoja seuraavasti:

TA-kohta                                                                                   Euroa
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen
8 01 02 07 Uusien projektialueiden ja muun
täydennysrakentamisen edellyttämät selvitykset, 
toimenpiteet ja esirakentaminen                                            1 790 000

8 03 02 Projektialueiden kadut
8 03 02 03 Kalasatama                                                          1 600 000
8 03 02 05 Pasila                                                                   3 490 000

Edelleen kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunkiympäristön toimialalle 
myöntämiään vuoden 2020 talousarviokohdan 8 01 02  Projektialuei-
den esirakentaminen, Khn käytettäväksi, määrärahoja seuraavasti:

TA-alakohdasta                                                                         Euroa
8 01 02 07 Uusien projektialueiden ja muun
täydennysrakentamisen edellyttämät selvitykset,
toimenpiteet ja esirakentaminen                                           -3 590 000

Siirretään alakohtaan
8 01 02 03 Kalasatama                                                        +3 590 000

Edelleen kaupunginhallitus päätti siirtää määrärahojen käyttötarkoitusta 
muuttaen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2020 talousarviokoh-
dan 8 06 Arvopaperit määrärahoja seuraavasti:

8 06 02 Muut kohteet, Khn käytettäväksi                               -500 000

Siirretään alakohtaan
8 06 01 HITAS-osakkeiden hankkiminen, 
Kylkin käytettäväksi                                                              +500 000
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Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Kymp_Toimialajohtajan kirje
2 Kaupunkiympäristölautakunta_20201020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Projektialueiden talousarviomäärärahojen myöntäminen ja siirtäminen

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut projektialueiden rakentamista 
vuonna 2020. Vuoden 2020 talousarviossa projektialuekohtaiset esira-
kentamisen määrärahat, yhteensä 92,594 milj. euroa on varattu sito-
vaan alakohtaan 8 01 01 Projektialueiden esirakentaminen, ja katu-
määrärahat, yhteensä 72,06 milj. euroa on varattu sitovaan alakohtaan 
8 03 02 Projektialueiden kadut. Määrärahat on osoitettu kaupunginhalli-
tuksen käytettäväksi. Kaupunginhallitus on 11.5.2020 myöntänyt toi-
mialalle 90,8 milj. euroa projektialueiden esirakentamiseen ja 66,97 
milj. euroa projektialueiden katujen toteuttamiseen.

Projektialueiden esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 01 07 Uusien projektialueiden ja muun täy-
dennysrakentamisen edellyttämät selvitykset, toimenpiteet ja esiraken-
taminen on vuoden 2020 talousarviossa osoitettu 3,79 milj. euroa, josta 
kaupunginhallitus on 11.5.2020 myöntänyt toimialalle 2,0 milj. euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2020 on kohdistunut Koivusaaren alueen 
suunnitteluun ja muihin pienempiin täydennysrakentamisalueiden kaa-
vojen toteutettavuuden ja kustannusten arviointiin. Arvioitu määräraha-
tarve vuonna 2020 on 0,2 milj. euroa. Määrärahasta jää käyttämättä 
3,59 milj. euroa. Käyttämättä jäävällä määrärahalla rahoitetaan Verk-
kosaaren pohjoisosan esirakentamista, ja määräraha esitetään siirret-
täväksi talousarviokohdalle 8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen.
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Myönnettäväksi esitetään talousarvion alakohtaan varattu, myöntämät-
tä oleva määräraha 1,79 milj. euroa.

Projektialueiden kadut

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 03 Kalasatama on vuoden 2020 ta-
lousarviossa osoitettu 10,1 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on 
11.5.2020 myöntänyt toimialalle 8,5 milj. euroa.

Vuoden 2020 määrärahalla on toteutettu Sompasaaren pohjoisosan 
katujen sekä Verkkosaarenkadun ja -kanavan, Sompasaaren eteläosan 
katujen, Vilhonvuorenkadun, Etelä-Verkkosaaren katujen, Tukkutorin-
kujan ja Työpajanpihan sekä pohjoisen Verkkosaaren katujen rakenta-
mista. 

Määrärahan käyttöennuste on 9,5 milj. euroa, ja määrärahaa jää käyt-
tämättä 0,6 milj. euroa. Käyttämättä jäävällä määrärahalla jatketaan 
vuonna 2020 alkaneita urakoita, ja määräraha tullaan esittämään siir-
rettäväksi ylitysoikeutena vuodelle 2021.

Myönnettäväksi esitetään talousarvion alakohtaan varattu, myöntämät-
tä oleva määräraha 1,6 milj. euroa.

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 05 Pasila on talousarviossa varattu 
22,49 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on 11.5.2020 myöntänyt toi-
mialalle 19,0 milj. euroa. Vuoden 2020 määrärahalla on toteutettu Ra-
tapihakortteleiden katujen rakentamista Tenderinlenkillä ja Höyrykadul-
la. Postipuiston alueen katujen rakentaminen sekä raitiotien rakentami-
nen Pasilankadulta Radiokadun ja Ilmalankujan kautta Ilmalantorille on 
alkanut.

Pasilan arvioitu määrärahatarve on 22,49 milj. euroa. Myönnettäväksi 
esitetään talousarvion alakohtaan varattu ja myöntämättä oleva määrä-
raha 3,49 milj. euroa.

Määrärahojen siirtäminen Hitas-osakkeiden ostoon

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön vuodelle 2020 on varattu 1 
000 000 euron suuruinen määräraha Hitas-osakkeiden ostamiseen. 
Vuoden 2020 tiedossa oleva käyttö on 1 207 172 euroa. Vuoden 2020 
aikana on ostettu yhdeksän Hitas-huoneistoa, joista seitsemän makset-
tiin kokonaisuudessaan. Vuoden 2020 määrärahoista on lisäksi mak-
settu vuosina 2018-2019 ostettujen Hitas-osakkeiden kauppahintaeriä. 
Tänä vuonna on tarkoitus tehdä vielä kolme Hitas-huoneiston kauppaa, 
joiden ensimmäiset erät maksetaan vuoden 2020 määrärahoista.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kau-
punkiympäristölautakunta oikeutettaisiin ylittämään talousarviokohdas-
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sa 8 06 01 HITAS-osakkeiden ostaminen, kaupunkiympäristölautakun-
nan käytettäväksi vuodelle 2020 osoitettu määräraha 0,5 milj. eurolla.

Talousarviokohta 8 06, Arvopaperit määrärahat on osoitettu kaupun-
ginhallituksen käyttöön. Hitas-osakkeiden ostoon tarvittava 0,5 milj. eu-
ron määräraha on mahdollista siirtää talousarvion kohtaan 8 06 01, Hi-
tas-osakkeiden ostaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettä-
väksi, talousarviokohdasta 8 06 02, Muut kohteet, kaupunginhallituksen 
käytettäväksi, jossa määrärahaa jää käyttämättä suunniteltujen kohtei-
den myöhentyessä.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Kymp_Toimialajohtajan kirje
2 Kaupunkiympäristölautakunta_20201020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 865
Vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeet

HEL 2020-013242 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteen mukaiset vuoden 2021 talousar-
vion noudattamisohjeet keskushallinnolle, toimialoille ja liikelaitoksille.

Käsittely

Vastaehdotus:

Reetta Vanhanen: Lisätään sivun 12 (kappale 6.1) viidennen kappa-
leen loppuun: 

”Seurantaa tehdään osana talouden ja toteutumisen ennusteita heti 
ensimmäisestä ennusteesta lähtien ja niissä raportoidaan koronaepi-
demiasta johtuvat sekä suorat että välilliset kustannukset.” 

Esittelijä muutti ehdotustaan Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mu-
kaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaiset vuoden 2021 talous-
arvion noudattamisohjeet keskushallinnolle, toimialoille ja liikelaitoksille.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12.2020 kaupungin talousarvion vuo-
deksi 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2023. Hallintosäännön 
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mukaan tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan 
vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa, joista päättää kaupungin-
hallitus.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 
2017–2021. Kaupunkistrategia on lähtökohta valtuustokauden talous-
arvioille ja -suunnitelmille ja toimenpiteille sekä on ollut lähtökohtana 
valmisteltaessa talousarvioehdotusta 2021. Kaupunginhallitus kehotti 
kaupunginvaltuuston kaupunkistrategian hyväksymistä koskevassa täy-
täntöönpanopäätöksessään (Khs 13.10.2017 § 910) lauta- ja johtokun-
tia, toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia sekä tytäryhteisöjä muun muas-
sa toteuttamaan kaupunkistrategiaa ja ottamaan kaupunkistrategian 
lähtökohdaksi valmisteltaessa valtuustokauden talousarvioita ja -
suunnitelmia.  Kaupunginhallitus hyväksyi 12.3.2018 ja 18.3.2019 kau-
punkistrategian kaupunkitason mittarit sekä merkitsi tiedoksi seuratta-
vat kansainväliset vertailut. Kaupunginhallitus kehotti päätöksessään 
toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia ottamaan mittarit huomioon strate-
giakauden talousarvioiden tavoitteita, toimenpiteitä ja toiminnan mit-
tausta valmisteltaessa. Kaupunkistrategian mittaristo muodostaa hie-
rarkkisen kokonaisuuden, jossa kaupunkitason, toimialojen ja talousar-
vion mittareiden tulee kytkeytyä toisiinsa.

Kaupunkistrategian toimenpiteiden toteuttaminen on osa vuosittaista 
talouden ja toiminnan suunnittelua. Talousarvion toteutumisennuste 
laaditaan vuonna 2021 kolme kertaa. Lisäksi laaditaan tammikuussa 
2022 alustava tilinpäätös. Talousarvion toteutumisennusteet sisältävät 
toimialojen, virastojen ja liikelaitosten euromääräisten ennusteiden li-
säksi ennusteet sitovan toiminnan tavoitteiden ja niiden mittareiden se-
kä määrä- ja suoritetavoitteiden toteutumisesta. Ennusteissa raportoi-
daan eteneminen toimintasuunnitelmiin kirjatuissa kaupunkistrategian 
keskeisimmissä toimenpiteissä sekä keskeisimmät poikkeamat toimin-
taympäristössä. Kaupunkitason strategiamittareiden seurantatiedot 
ovat osa talouden ja toiminnan seurantaa. Keskushallinto, toimialat ja 
liikelaitokset seuraavat talouden toimintaympäristöä, ajankohtaisia ta-
lousteemoja ja talousarvion toteutumista ja valmistelua talouden oh-
jausryhmässä sekä yhtenäistävät talousarviosuunnittelun lähtötietoja ja 
toimintasuunnitelmia yhteissuunnitteluryhmässä.

Noudattamisohjeisiin on aiemmin sisältynyt vaatimus kansliapäällikön 
päätöksestä oikeuttaa ulkopuolisten (so. muiden kuin kaupungin omis-
tamien) tilojen vuokraaminen. Noudattamisohjeiden oikeutus on poh-
jautunut vuonna 2015 hyväksyttyyn tilahankkeiden käsittelyohjeeseen, 
jossa vastaava oikeutus on edellytetty saatavan kaupunginjohtajan joh-
tajistopäätöksenä. Kaupunginjohtajan oikeutuksella on haluttu kontrol-
loida ulkopuolelta vuokrattavia tilojen määrää sekä osaltaan varmistua 
ulkopuolelta vuokrattavien toimitilojen vuokrauspäätösten valmistelun 
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keskittäminen silloiseen tilakeskukseen. Kontrolloinnilla ja keskittämi-
sellä on haluttu välttyä kaupungille epäedullisten vuokrasopimusten te-
kemisestä silloisessa laajassa virastokentässä. Valmistelussa olevassa 
tilahankkeiden käsittelyohjeessa edellä kuvatusta oikeutusmenettelystä 
ollaan luopumassa. Kansliapäällikön päätöskäsittely on toimialauudis-
tuksen ja toimialojen tilapalveluiden perustamisen myötä tullut tarpeet-
tomaksi.  

Noudattamisohjeiden liitteenä 1 on kaupunginhallituksen budjettineu-
vottelujen lopputulos ja liitteenä 2 neuvottelutuloksen mukaiset muu-
tokset vuoden 2021 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2021–2023 ta-
loussuunnitelmaehdotukseen. Keskushallinnon, toimialojen ja liikelai-
tosten tulee ottaa huomioon neuvottelutuloksen painotukset toiminta-
suunnitelmissaan ja tulosbudjeteissaan.

Henkilöstötoimikunta on antanut noudattamisohjeista lausunnon.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Keskushallinto
Toimialat
Liikelaitokset
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§ 866
Kaupunginhallituksen myöntämät yleisavustukset vuodelle 2021

HEL 2020-013189 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisavustuksia talousarviokohdalta 1 
30 02 (Kaupunginhallituksen avustukset) yhteensä 861 200 euroa 
vuonna 2021 seuraavasti:

Hakija         euroa
Alvar Aalto -säätiö        15 000
Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry.          6 000
Föreningen Luckan rf.          3 000
Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry.        34 800
Helsingin kaupunkiosayhdistykset ry Helka      100 000
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry.        95 800
Helsingin Pohjola-Norden i Helsingfors rf.          6 640
Helsingin Polkupyöräilijät ry.          7 000
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry.      187 657
Helsinki-Seura ry.        16 370
Helsingin loma- ja virkistysyhdistys ry.          6 000
Hyötykasviyhdistys ry.        54 000
Jyty Metropoli ry.      120 194
Norr om Stan rf.          3 000
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry.          3 930
Suomen Rauhanliitto ry.        17 500
Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry.        12 837
Avustukset yleisten saunojen toiminnan tukemiseen, 
kansliapäällikön käytettäväksi

       17 820

Kunnallisen tiedotustoiminnan järjestäminen, kanslia-
päällikön käytettäväksi

         2 555

Opaskoulutuksen järjestäminen, kansliapäällikön käy-
tettäväksi

         6 490

Veteraanijärjestöjen vuokrat, kansliapäällikön käytet-
täväksi

       17 820

Harkinnanvaraiset avustukset, kansliapäällikön käytet-
täväksi

     126 787
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Hakemuksia käsiteltäessä huomioitiin avustusten hakijoiden harjoitta-
ma taloudellinen toiminta EU:n valtiontukisääntelyn näkökulmasta. 
Avustuksen saajista ainoastaan Hyötykasviyhdistys ry harjoittaa talou-
dellista toimintaa. Toimenpiteeseen sisältyvä Hyötykasviyhditys ry:n tu-
ki, joka on määrältään 54 000 euroa myönnetään vähämerkityksisenä 
tukena eli ns. de minimis -tukena. Tuen myöntämisessä noudatetaan 
komission asetusta (EU) 1407/2013, annettu 24.12.2013, perustamis-
sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tu-
keen (EUVL L352, 24.12.2013).

Muiden avustuksen saajien saamaan tukeen ei sovelleta EU:n valtion-
tukisääntelyä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustuskuulutus 2021
2 Khs yhteenveto yleisavustukset 2021
3 Avustusten yleisohjeet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä

Helsingin kaupungin avustuskuulutus julkaistiin 4.12.2019 (Helsingin 
Sanomat, Hufvudstadsbladet ja Metro-lehti). Kuulutuksen mukaan kau-
punginhallituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 2021 tuli hakea 
30.4.2020 klo 16.00 mennessä. Kaupunginhallitus myöntää avustuksia 
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sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lautakunnan toi-
mialaan (liite 1).

Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu 
ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla 
(https://asiointi.hel.fi) hakuaikana ja kirjallinen ohje sähköisen lomak-
keen täyttämiseen löytyy internetistä. Toissijaisesti avustusta voi hakea 
paperisella lomakkeella.

Hakemusta täydentämään avustuksen hakijan tuli toimittaa seuraavat 
liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2021, alustava talousarvio 2021, 
vahvistettu tuloslaskelma 2019, vahvistettu tase 2019, toimintakerto-
mus 2019, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkas-
tuskertomuksesta 2019 ja vuosikokouksen pöytäkirja (yhdistyksen ko-
kous, jossa päätetty edellisen tilikauden tilinpäätöksestä). Lisäksi tuli 
toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta 
sekä yhteisön säännöt, jos kyseessä oli uusi hakija tai jos nämä tiedot 
ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen.

Kaupunginhallitukselle osoitettuja avustushakemuksia vuodelle 2021 
saapui sähköiseen järjestelmään yhteensä 17 kappaletta.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Kaupunginhallituksen myöntämiin avustuksiin on vuoden 2021 talous-
arviossa varattu 2 348 000 euroa. Tämä on 240 000 euroa suurempi 
kuin vuonna 2020. Finlandia-talon osalta avustus on päättynyt, mikä 
vähentää avustusten loppusummaa 60 000 euroa, ja asukasosallisuu-
den avustuksia on lisätty 300 000 euroa. Tällä esityksellä kaupungin-
hallitus päättää muiden yhteisöjen avustusten 861 200 euron suuruisen 
määrärahan käytöstä. Tämä avustusmääräraha on samalla tasolla kuin 
vuonna 2020, joten avustuksiin esitettävät summat ovat pääosin edel-
lisvuoden tasolla.

Vuoden 2021 talousarvioon sisältyvässä liitteessä 1 on sidottu avus-
tukset osalle yhteisöjä. Muista avustuksista päättää kaupunginhallitus 
sekä asianomainen lauta- tai johtokunta. Kaupunginvaltuuston 
9.12.2020 vahvistaman vuoden 2021 talousarvion talousarviokohdan 1 
30 02 (Kaupunginhallituksen avustukset) avustusmääräraha kaupun-
ginhallituksen käytettäväksi on 2 348 000 euron suuruinen. Määrära-
hasta on kaupunginvaltuusto päättänyt sitovina avustuksina Helsingin 
kaupungin 450-vuotistaiteilijatalo-säätiölle 50 000 euroa, Helsingin 
seudun kesäyliopistosäätiölle 156 800 euroa, Y-Säätiölle 109 000 eu-
roa ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle 75 000 euroa. Lisäksi asukasosalli-
suuden avustuksiin on talousarviossa sidottu 1 096 000 euroa. Asuka-
sosallisuuden avustuskokonaisuus käsitellään kaupunginhallituksessa 
erikseen omana asiakohtanaan.
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Hakemusten käsittely

Avustushakemusten käsittely ja avustusehdotusten valmistelu toteutet-
tiin kaupungin yleisohjeen (28.10.2019 § 723) mukaisesti. Käsittelyn 
yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avustuksen käyttö. 
Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2020 myönnetty avustus. 
Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupungin ohjeen mu-
kaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu.

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukko, jossa on listattu avus-
tushakemuksen jättäneiden yhdistysten sekä muiden ao. kohtaan kuu-
luvien avustusmäärärahojen jako vuodelta 2020, vuodelle 2021 haettu 
avustussumma sekä ehdotus vuoden 2021 avustukseksi. Lisäksi tau-
lukkoon on sisällytetty haetun avustuksen käyttötarkoitus ja perustelu. 
Taulukko on liitteenä 2. Lisäksi hakemuksia käsiteltäessä huomioitiin 
avustusten hakijoiden harjoittama taloudellinen toiminta EU:n valtiontu-
kisääntelyn näkökulmasta. Avustuksen saajista Hyötykasviyhdistys ry. 
harjoittaa taloudellista toimintaa. Tämä kaupunginhallituksen myöntä-
mä yleisavustus myönnetään de minimis -tukena. Hyötykasviyhdistyk-
selle on aikaisemmin Helsingin kaupungin toimesta myönnetty yleisa-
vustusta de minimis -tukena vuosina 2019 ja 2020 yhteensä 108 555 
euroa. Vuonna 2019 tuki oli 54 625 euroa ja vuonna 2020 53 930 eu-
roa. Hyötykasviyhdistys on ilmoittanut, ettei se ole saanut muita de mi-
nimistukia kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Muiden 
avustuksen saajien saamaan tukeen ei sovelleta EU:n valtiontukisään-
telyä.

Alvar Aalto -säätiö haki toiminta-avustusta 15 000 euroa vuodelle 2021. 
Esityksen mukainen avustussumma on 15 000 euroa. Vuoden 2021 
avustus on vuoden 2020 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut 
muutosta vuoden 2020 tasosta.

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry. haki toiminta-avustusta 14 000 
euroa vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 6 000 eu-
roa. Vuoden 2021 avustus on vuoden 2020 tasolla, koska avustusmää-
rärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2020 tasosta.

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen rf. haki toiminta-avustusta   
60 000 euroa vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 3 
000 euroa. Kaupunginhallitus totesi (Khs 28.9.2015), että kaupungin-
hallituksessa 7.1.2014 käsitellyn Avustustyöryhmän ehdotuksen mu-
kaisesti useasta virastosta avustusta hakevien moniavusteisten kaksi-
kielisten järjestöjen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle 
(järjestöt: Föreningen Luckan rf. ja Norr om Stan rf.). Kuitenkin siten, 
että yhdistyksille voidaan myöntää avustuksia myös muista kaupungin 
virastoista, jos avustettava toiminta kohdistuu erityisesti virastoa tuke-
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vaan toimintaan ja toimintaa arvioidaan viraston kriteereillä. Vuoden 
2021 avustus on vuoden 2020 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei 
tullut muutosta vuoden 2020 tasosta.

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry. haki toiminta-avustusta 5 
500 euroa ja vuokra-avustusta 30 500 euroa, yhteensä 36 000 euroa 
vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 34 800. Vuoden 
2020 avustusta ei hyväksytty, koska hakemus saapui määräajan jäl-
keen. Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeiden (Khs 28.10.2019 § 
723) kohdassa 4.4. todetaan, että myöhästyneet avustukset on esitet-
tävä hylättäväksi. Vuoden 2021 avustus on vuoden 2019 tasolla.

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry. haki toiminta-avustusta 149 300 
euroa vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 100 000 
euroa. Vuoden 2021 avustus on vuoden 2020 tasolla, koska avustus-
määrärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2020 tasosta.

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry. haki toiminta-avustusta 106 
000 euroa vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 95 
800 euroa. Vuoden 2021 avustus on vuoden 2020 tasolla, koska avus-
tusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2020 tasosta.

Helsingin Pohjola-Norden-Pohjola-Norden i Helsingfors rf. haki toimin-
ta-avustusta 8 000 euroa vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustus-
summa on 6 640 euroa. Vuoden 2021 avustus on vuoden 2020 tasolla, 
koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2020 tasosta.

Helsingin Polkupyöräilijät ry. haki toiminta-avustusta 15 000 euroa vuo-
delle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 7 000 euroa. Vuo-
den 2021 avustus on vuoden 2020 tasolla, koska avustusmäärärahoi-
hin ei tullut muutosta vuoden 2020 tasosta.

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry. haki toiminta-avustusta ja vuokra-
avustusta yhteensä 195 000 euroa vuodelle 2021. Esityksen mukainen 
avustussumma on 187 657 euroa. Vuoden 2021 avustus on vuoden 
2020 tasolla.

Helsinki-Seura ry. haki toiminta-avustusta 16 370 euroa vuodelle 2021. 
Esityksen mukainen avustussumma on 16 370 euroa. Vuoden 2021 
avustus on vuoden 2020 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut 
muutosta vuoden 2020 tasosta.

Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry. haki vuokra-avustusta 6 
000 euroa vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 6 000 
euroa. Vuoden 2021 vuokra-avustus on vuoden 2020 tasolla, koska 
avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2020 tasosta.
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Hyötykasviyhdistys ry. haki vuokra-avustusta 54 000 euroa vuodelle 
2021. Esityksen mukainen avustussumma on 54 000 euroa. Vuoden 
2021 vuokra-avustus on kaupunkiympäristötoimialan ilmoituksen mu-
kainen.

Jyty Metropoli ry. haki toiminta-avustusta 10 000 euroa ja vuokra-
avustusta 185 000 euroa, yhteensä 195 000 euroa vuodelle 2021. Esi-
tyksen mukainen avustussumma on 120 194 euroa. Päättäessään (Khs 
9.2.2015 § 152) vuoden 2015 vastaavista kaupunginhallituksen käyt-
töön varattujen avustusmäärärahojen jaosta, kaupunginhallitus päätti, 
että työntekijäjärjestöjen osalta siirrytään jäsenmääräperusteiseen 
avustamiseen ja siirtyminen toteutetaan vaiheittain. Kaupunginhallituk-
sen päätöksen mukaan vuonna 2015 toiminta-avustukset ja vuokra-
avustukset myönnettiin kahdelle eniten vuokra-avustusta saaneelle 10 
%:lla alennettuna ja jatkovuosina toimittaisiin vastaavalla tavalla kun-
nes saavutettaisiin kohtuullinen ja tasasuuruinen avustus molempien 
avustuslajien osalta. Vuosien 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 kaupun-
ginhallituksen käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaossa on 
huomioitu päätöksen mukainen avustuksen 10 %:n lasku edelliseen 
vuoteen nähden kahden eniten avustusta saavan järjestön kohdalla.

Norr om Stan rf. haki toiminta-avustusta 6 000 euroa vuodelle 2021. 
Esityksen mukainen avustussumma on 3 000 euroa. Kaupunginhallitus 
totesi (28.9.2015), että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsitellyn 
Avustustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta avustusta 
hakevien moniavusteisten kaksikielisten järjestöjen avustaminen keski-
tetään kaupunginhallitukselle (järjestöt: Föreningen Luckan rf. ja Norr 
om Stan rf.). Kuitenkin siten, että yhdistyksille voidaan myöntää avus-
tuksia myös muista kaupungin virastoista jos avustettava toiminta koh-
distuu erityisesti virastoa tukevaan toimintaan ja toimintaa arvioidaan 
viraston kriteereillä. Vuoden 2021 avustus on vuoden 2020 tasolla, 
koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2020 tasosta.

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry. haki toiminta-avustusta 4 000 euroa 
vuodelle 2021. Esityksen mukainen avustussumma on 3 930 euroa. 
Vuoden 2021 avustus on vuoden 2020 tasolla, koska avustusmäärära-
hoihin ei tullut muutosta vuoden 2020 tasosta.

Suomen Rauhanliitto ry. haki toiminta-avustusta 17 500 euroa vuodelle 
2021. Esityksen mukainen avustussumma on 17 500 euroa. Avustus 
kohdennetaan tontinvuokraan. Vuoden 2021 vuokra-avustus on kau-
punkiympäristötoimialan ilmoituksen mukainen.

Tekniikka ja terveys KTN Helsinki ry. haki toiminta-avustusta 7 000 eu-
roa ja vuokra-avustusta 18 200 euroa, yhteensä 25 200 euroa vuodelle 
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2021. Esityksen mukainen avustussumma on 12 837 euroa. Vuoden 
2021 avustus on samalla tasolla kuin vuonna 2020.

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen ja avustusten maksatus

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen lähettäneille. Hel-
singin kaupungin avustusten myöntämistä ohjaavien yleisohjeiden mu-
kaisesti (Khs 28.10.2019 § 723) avustukset maksetaan seuraavasti: al-
le 8 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 8 000 – 40 000 eu-
ron suuruiset avustukset kahtena eränä ja yli 40 000 euron suuruiset 
avustukset neljänä eränä. Erillistä maksatuspäätöstä ei tehdä.

Ennakkotieto vuoden 2022 avustusten hakemisesta

Vuoden 2022 avustusten hakua koskeva kuulutus julkaistiin 3.12.2020 
lehdissä (Helsingin sanomat ja HBL) ja kaupungin internetsivuilla. Kuu-
lutuksen mukaan kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 
2022 tulee hakea 30.4.2021 klo 16.00 mennessä. Kaupunginhallitus 
myöntää avustuksia sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu min-
kään muun lautakunnan toimialaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustuskuulutus 2021
2 Khs yhteenveto yleisavustukset 2021
3 Avustusten yleisohjeet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 867
Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset 
vuonna 2021

HEL 2020-012444 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää asukasosallisuuden avustuksia vuo-
den 2021 talousarvion kohdalta 1 30 02 seuraavasti:

Hakija euroa
Arabian Asukastalot ry 17 500
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupun-
ginosayhdistys ry

17 500

Hertsikan pumppu -osuuskunta 31 000
Kaarela-Seura ry 35 200
Kalliolan Setlementti ry 125 400
Kansan Radioliitto-Folkets radioförbund ry 12 500
Koillis Seura ry 8 500
Konala-Seura ry 30 000
Kruununhaan Asukasyhdistys - Föreningen för Invånarna i 
Kronohagen ry

25 000

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry 53 800
Kytösuontien Pysäköinti Oy 30 000
Käpylän Yhdyskuntaklubi ry 45 200
Laajasalo - Degerö Seura ry 38 000
Lauttasaari-Seura ry 20 500
Malminkartanon asukasyhdistys ry 35 000
Maunula-Seura ry 9 500
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 17 500
Myllypuro-Seura ry 73 400
Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry 30 400
Pohjois-Haaga Seura r.y. - Norra-Haga Förening r.f. 13 000
Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry 24 400
Roihuvuori-seura ry 55 000
Tapanilan Kylätila ry 55 000
Toimintakeskus Semja ry 45 800
Töölön kaupunginosat – Töölö ry 38 000
Viihdepalvelu Esirippu Oy / Pohjois-Helsingin Bändikoulu 37 000
Yhteismaa ry 17 000
Östersundom-seura ry 12 500
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Lisäksi kaupunginhallitus päätti hylätä seuraavien hakijoiden avustus-
hakemukset: Eloa Herttoniemenrantaan Oy, FEMMA Planning Oy, 
Kontula-Seura ry ja Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry.

Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015 § 921, että useasta virastosta avus-
tusta hakeville moniavusteisille kaksikielisille järjestöille myönnettävistä 
avustuksista päätetään kaupunginhallituksen yleisavustuksia koskevan 
päätöksenteon yhteydessä. Föreningen Luckan i huvudstadsregionen 
r.f:n jättämä avustushakemus kuuluu edellä mainitun päätöksen mukai-
sesti kaupunginhallituksen yleisavustuksen piiriin. 

Kaupungin myöntämä asukasosallisuuden avustus ei kuulu valtiontuki-
säännösten soveltamisalaan, koska kyse on vapaa-ajan tilasta, joka 
palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti 
houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista (Ko-
mission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle siltä osin, kun se koski 
avustusta Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry:lle. Asia 
pantiin pöydälle 11.1.2021 kokoukseen.

Käsittely

Asian aikana kysymyksiin olivat vastaamassa alueosallisuuspäällikkö 
Titta Reunanen ja vuorovaikutussuunnittelija Anu Markkola. Asiantunti-
jat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta siltä osin, kun se koski avustusta Herttoniemen-
rannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry:lle. Asia pantiin pöydälle 
11.1.2021 kokoukseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet
2 Yhteenveto asukasosallisuuden avustushakemuksista vuodelle 2021
3 Avustuskuulutus 4.12.2019

Muutoksenhaku
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Pöydälle pannun osalta Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-
litus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää asukasosallisuuden avustuksia 
vuoden 2021 talousarvion kohdalta 1 30 02 seuraavasti:

Hakija euroa
Arabian Asukastalot ry 17 500
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kau-
punginosayhdistys ry

17 500

Hertsikan pumppu -osuuskunta 31 000
Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry 40 900
Kaarela-Seura ry 35 200
Kalliolan Setlementti ry 125 400
Kansan Radioliitto-Folkets radioförbund ry 12 500
Koillis Seura ry 8 500
Konala-Seura ry 30 000
Kruununhaan Asukasyhdistys - Föreningen för Invånarna i 
Kronohagen ry

25 000

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry 53 800
Kytösuontien Pysäköinti Oy 30 000
Käpylän Yhdyskuntaklubi ry 45 200
Laajasalo - Degerö Seura ry 38 000
Lauttasaari-Seura ry 20 500
Malminkartanon asukasyhdistys ry 35 000
Maunula-Seura ry 9 500
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 17 500
Myllypuro-Seura ry 73 400
Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry 30 400
Pohjois-Haaga Seura r.y. - Norra-Haga Förening r.f. 13 000
Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry 24 400
Roihuvuori-seura ry 55 000
Tapanilan Kylätila ry 55 000
Toimintakeskus Semja ry 45 800
Töölön kaupunginosat – Töölö ry 38 000
Viihdepalvelu Esirippu Oy / Pohjois-Helsingin Bändikoulu 37 000
Yhteismaa ry 17 000
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Östersundom-seura ry 12 500

Lisäksi kaupunginhallitus päättää hylätä seuraavien hakijoiden avus-
tushakemukset: Eloa Herttoniemenrantaan Oy, FEMMA Planning Oy, 
Kontula-Seura ry ja Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry.

Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015 § 921, että useasta virastosta avus-
tusta hakeville moniavusteisille kaksikielisille järjestöille myönnettävistä 
avustuksista päätetään kaupunginhallituksen yleisavustuksia koskevan 
päätöksenteon yhteydessä. Föreningen Luckan i huvudstadsregionen 
r.f:n jättämä avustushakemus kuuluu edellä mainitun päätöksen mukai-
sesti kaupunginhallituksen yleisavustuksen piiriin.

Kaupungin myöntämä asukasosallisuuden avustus ei kuulu valtiontuki-
säännösten soveltamisalaan, koska kyse on vapaa-ajan tilasta, joka 
palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti 
houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista (Ko-
mission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Esittelijän perustelut

MÄÄRÄRAHA 2021

1 096 000 euroa

ASUKASOSALLISUUDEN YLEIS- JA TOIMINTA-AVUSTUKSET YH-
TEENSÄ

994 500 euroa

PIENAVUSTUKSIIN JÄÄ

101 500 euroa

Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015 § 921, että yhteisöjen ylläpitämien 
asukastalojen vuokrat ja ylläpito sekä toiminnan koordinointi asukasta-
loilla ja kaupunginosissa keskitetään kaupunginhallitukselle vuodesta 
2017 alkaen. Kaupungin lautakunnat ja toimialat myöntävät edelleen 
avustuksia asukastaloilla järjestettävään lautakuntien omaan substans-
siin liittyvän ja täydentävän toiminnan tukemiseen.

Asukasosallisuuden avustusten avustuslajit vuonna 2021

- Asukasosallisuuden yleisavustus, joka on tarkoitettu muiden kuin 
kaupungin ylläpitämien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koor-
dinointiin.
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- Asukasosallisuuden toiminta-avustus, joka on tarkoitettu asukasosal-
lisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen.

- Asukasosallisuuden pienavustus, joka on tarkoitettu asukasosallisuu-
savustusten kriteerien mukaisten alkavien tai kertaluonteisten hankkei-
den toteuttamiseen.

Asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustukset valmistellaan vuosit-
tain kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2018 § 460, että 1.6.2018 lukien kaupun-
ginkanslian viestintäjohtaja päättää asukasosallisuuden pienavustusten 
myöntämisestä, jos haettu avustus on enintään 3 000 euroa.

Pienavustukset ovat luonteeltaan erilaisia kuin yleis- ja toiminta-
avustuslajit, jotka kohdistuvat laajempiin ja vakiintuneempiin toiminta-
kokonaisuuksiin ja joissa on kiinteä rajoitettu hakuaika. Pienavustuksilla 
ei ole kiinteää hakuaikaa, mikä mahdollistaa vuoden kuluessa nopean 
ja ketterän reagoinnin kaupunkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin. Piena-
vustusten hakijoina voivat olla myös rekisteröitymättömät toimijat ja 
ryhmät.

Kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikkö on 
valmisteluvastuussa kaikissa asukasosallisuuden avustuslajeissa.

Avustuskriteerit

Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin stra-
tegian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylli-
seen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja 
monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan. Avustettavan 
toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumisen, vaikutus-
mahdollisuuksien, yhteisöllisyyden, alueen viihtyisyyden ja vetovoiman 
parantaminen.

Avustusten hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, kuten asukas- 
sekä kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, 
sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut 
yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu 
Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan 
kaupungin yleisiä ohjeita. Asukasosallisuuden pienavustuksia voivat 
hakea myös rekisteröitymättömät toimijat kuten kaupunginosaliikkeet ja 
erilaiset toimintaryhmät.

Toiminnan tulee edistää yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa. Ta-
voitteena on alueellinen tasapaino ja tarveperustainen harkinta. Tukea 
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voidaan priorisoida alueille, joissa toimintaa on ennestään vähemmän 
tai joiden katsotaan siitä eniten hyötyvän. 

Hakijalla tulee olla toimintaa varten muitakin resursseja, jotka voivat 
koostua varainhankinnasta, jäsenmaksuista, tiloista tai niiden edelleen 
vuokraamisesta saaduista tuloista, vapaaehtoistyöstä sekä muista 
avustuksista.

Hakijalta edellytetään toiminnan tulosten ja hyötyjen näkyväksi teke-
mistä ja niistä raportointia.

Nämä kriteerit täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämi-
sessä noudatettavia yleisohjeita, jotka kaupunginhallitus hyväksyi 
28.10.2019 § 723. Yleisohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Hakuprosessi 2021

Avustuskuulutus julkaistiin kaupungin yhteisessä ilmoituksessa joulu-
kuussa 2019. Asukasosallisuuden avustuksia ja niiden hakemista esi-
teltiin maaliskuussa järjestetyssä avoimessa infotilaisuudessa. Toinen 
avoin avustusinfotilaisuus jouduttiin perumaan koronapandemian vuok-
si. Kaikille edellisenä vuonna avustusta saaneille lähetettiin sähköinen 
viesti asukasosallisuuden avustuksista helmikuussa ja maaliskuussa. 
Lisäksi pääasiallisesti aiemmin yleis- ja toiminta-avustusta saaneille 
toimijoille järjestettiin maaliskuussa tilaisuus, jossa keskusteltiin avus-
tusten myöntämisperusteista.

Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustushakemuksia vuodelle 
2021 tuli määräaikaan 30.4.2020 mennessä 35 kappaletta. Föreningen 
Luckan i huvudstadsregionen r.f:n hakemus siirrettiin kaupunginhalli-
tuksen yleisavustuksen avustushakuprosessiin. Lisäksi Kalliolan Set-
lementti ry:n kaksi erillistä hakemusta yhdistettiin yhdeksi hakemuksek-
si.

Avustuksia haettiin yhteensä 1 754 261,27 euroa. Vuoden 2021 talous-
arvioon vahvistettiin asukasosallisuuden avustusmäärärahaksi 1 096 
000 euroa. Määrärahaan sisältyvät asukasosallisuuden pienavustukset, 
jotka avataan haettavaksi tammikuussa 2021.

Hakemusten käsittelyn ja hakemuksia koskevan esityksen valmistelun 
yhteydessä on tehty yhteistyötä hakijoiden sekä kaupungin muita avus-
tuksia myöntävien hallintokuntien kanssa. Lisäselvitysten pyytämisessä 
on pyritty asukaslähtöisyyteen ja joustavuuteen. 1.12.2020 mennessä 
hakemuksia ja liitteitä on ehditty täydentää riittävästi.

Vuoden 2021 avustusten myöntämisen perusteet
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Asukasosallisuuden avustuskriteerien mukaan yleisavustusta myönne-
tään asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin sekä toi-
minta-avustusta asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja mene-
telmien kehittämiseen. Asukasosallisuuden avustusta myönnetään 
asukastiloille, jotka ovat pääsääntöisesti helsinkiläisten avoimesti ja 
maksutta käytettävissä, ja joita käytetään monipuolisesti ja yhteistyössä 
eri toimijoiden kanssa. Asukasosallisuuden avustuksissa pyritään alu-
eelliseen tasapainoon, yhdenvertaisuuteen ja tarveperusteiseen harkin-
taan.

Mikäli toiminnasta, johon avustusta haetaan, vain osa on kaikille avoin-
ta ja maksutonta, avustusta esitetään myönnettäväksi osittain. Avustus-
ta ei myönnetä yhdistysten perushallinnon toimeenpanoon tai yhdistyk-
sen hallinnon toimitiloihin.

Esityksen mukaisella määrärahan tasapuolisella kohdentamisella tavoi-
tellaan mahdollisimman oikeudenmukaista tilannetta hakijoiden kesken. 
Kuitenkaan hakijalle ei ole esitetty suurempaa avustusta, kuin hakija on 
hakemuksellaan hakenut.

Yleisavustus

Palkkakustannusten pääsääntönä on ollut, että palkka-avustusta esite-
tään enintään 35 000 euroa kaupunginosaa kohden. Yhtä täysipäiväis-
tä työntekijää kohden esitetään avustusta 35 000 euroa vuodessa, ja 
osa-aikaista työntekijää kohden esitetään enintään 17 500 euroa vuo-
dessa. Tavoitteena on saavuttaa hakijaa kohden määrärahojen mah-
dollistama palkka-avustuksen taso, jota voidaan pitää kokonaisuutta 
ajatellen tyydyttävänä. Yhtenevällä palkka-avustuksella vastataan 
myös asukasosallisuuden kriteeristön yhteisvalmistelussa yhteisöjen 
esiin nostamaan kritiikkiin avustusmäärärahojen epätasaisesta jakau-
tumisesta kaupunginosittain.

Asukastilojen vuokra- ja ylläpitokustannuksissa on pyritty tasapuolisuu-
teen ja tarveperusteisuuteen huomioimalla avustusten myöntämistä 
koskevassa esityksessä todelliset vuokrakustannukset. Asukastilojen 
ylläpito- ja irtaimistokustannuksiin esitetään enintään 3 000 euroa lu-
kuun ottamatta Tapanilan Kylätila ry:tä. Tapanilan Kylätila ry omistaa 
asukastilana toimivan kiinteistön, ja sille esitetään avustusta 20 000 eu-
roa ylläpitokustannuksiin, jotka koostuvat maanvuokrasta ja kiinteistön 
ylläpitämisen kannalta välttämättömistä kuluista.

Vuodelle 2021 avustusta haki kaksi toimijaa, joille ei ole aiemmin 
myönnetty asukasosallisuuden yleisavustusta asukastilan vuokra-, 
palkka- tai ylläpitokustannuksiin. Yksi hakijoista on Suomen Venäjän-
kielisten Keskusjärjestö ry. Hakijalle ei esitetä avustusta koska kau-
pungin avustusten myöntämisessä noudatettavan yleisohjeiden kohdan 
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2.5. mukaan avustuksia ei myönnetä keskusjärjestöille. Toinen uusista 
hakijoista, Kaarela-Seura ry, sekä vuodelle 2020 uutena hakijana avus-
tusta saanut Viihdepalvelu Esirippu Oy (Pohjois-Helsingin bändikoulu), 
eivät ylläpidä jo olemassa olevia asukastiloja. Viihdepalvelu Esirippu 
Oy:lle myönnettiin vuodelle 2020 avustusta asukastilan vuokra-, palk-
ka- ja ylläpitokustannuksiin. Niille hakijoille, joilla ei ole vielä asukastilaa 
ylläpidettävänä, esitetään avustusta puolet heidän arvioimistaan vuok-
rakustannuksista, 17 500 euroa palkkakustannuksiin ja 1 500 euroa yl-
läpitokustannuksiin. Esityksen lähtökohtana on se, että hakijoille esite-
tään avustusta puolet asukastilan vuokra-, palkka-, ja ylläpitokustan-
nuksista, koska asukastilojen ylläpitämisestä syntyvät kulut varmistuvat 
vasta sitten, kun hakijalla on asukastila. Asukastilan vuokra- ja ylläpito-
kustannuksiin kohdistuvaa avustusta maksetaan hakijoille sen jälkeen, 
kun asukastilan ylläpitämisen käynnistyminen on varmistunut.

Pääosa avustusmäärärahasta kohdentuu asukastilatoiminnan vuokra- 
ja palkkakustannuksiin. Avustusmäärärahoista 457 500 euroa kohden-
tuu asukastilojen vuokriin ja ylläpitoon. Avustuksilla tuetaan 23 asukas-
taloa ja -tilaa vuokra- ja ylläpitokustannusten kattamisessa. Palkka-
avustuksia esitetään yhteensä 507 500 euroa, mihin sisältyy sekä asu-
kastalojen työntekijöiden että asukasosallisuuskoordinaatiota tekevien 
työntekijöiden palkkakustannukset. Palkka-avustuksella tuetaan 21 
työntekijän palkkausta. Esitettävät avustussummat vaihtelevat 8 500 
eurosta 125 400 euroon.

Suurin avustus (125 400 euroa) esitetään Kalliolan Setlementti ry:lle, 
joka ylläpitää Naapuruustalo Pasilaa Pasilassa. Lisäksi Kalliolan Set-
lementti ry on hakenut avustusta Mellunmäessä sijaitsevan asukastila 
Mellarin vuokra-, ylläpito- ja palkkakustannuksiin, jota hakijan on tarkoi-
tus ryhtyä ylläpitämään vuonna 2021. Hakijalle esitetään avustusta 
Naapuruustalo Pasilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin sekä asukastila 
Mellarin vuokra-, ylläpito- ja palkkakustannuksiin.

Toiminta-avustus

Asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämi-
seen suunnattua toiminta-avustusta esitetään Kansan Radioliitto ry:lle 
kaupunginosaradion alueellisten lähetysten tuottamiseen, Metropolia 
Ammattikorkeakoulu Oy:lle Naapurikahvit-hankkeen palkkakustannuk-
siin sekä Yhteismaa ry:lle asukasosallisuuden ja alueellista osallistu-
mista edistävän Nappi Naapuri -verkkopalvelukonseptin kehittämiseen.

Edellä mainittujen hakijoiden hakemukset kohdistuvat laajamittaiseen 
alueellista osallistumista ja vaikuttamista parantavien menetelmien ja 
mallien kehittämiseen sekä yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin 
tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen.
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Hakijoille, jotka hakivat toiminta-avustusta yksittäisten asukastilaisuuk-
sien järjestämiseen kohdistuviin kustannuksiin, ei esitetä avustusta. 
Avustusta hakeneet yhdistykset ohjataan hakemaan tammikuussa 
2021 avattavia pienavustuksia.

Vuodelle 2021 kohdennetaan määrärahaa 101 500 euroa asukasosalli-
suuden pienavustuksiin.

Hylkäysperusteet

Hakemuksista neljä esitetään hylättäviksi, koska ne eivät täytä hakueh-
toja tai ehdotettua toimintaa ei muusta perustellusta syystä ole mahdol-
lista avustaa asukasosallisuuden määrärahan puitteissa. 

Seuraavat hakemukset hylätään:

Eloa Herttoniemenrantaan ry:n hakemus hylätään, koska hakija on ha-
kenut avustusta yksittäisten pienimuotoisten asukasosallisuustapahtu-
mien tarvikkeiden hankintaan. Asukastilaisuuksiin avustusta hakeneet 
yhdistykset ohjataan hakemaan tammikuussa 2021 avattavia pienavus-
tuksia. 

FEMMA Planning Oy:n hakemus hylätään, koska hakija ei toimittanut 
pakollisia liitteitä.

Kontula-Seura ry:n hakemus hylätään, koska hakija ei toimittanut pa-
kollisia liitteitä.

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry:n hakemus hylätään, koska 
hakemus ei täytä kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavan 
yleisohjeiden kohtaa 2.5. Avustuksia ei myönnetä keskusjärjestöille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet
2 Yhteenveto asukasosallisuuden avustushakemuksista vuodelle 2021
3 Avustuskuulutus 4.12.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 868
Henkilöstökassan sääntöjen muuttaminen

HEL 2020-012991 T 01 05 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä henkilöstökassan säännöt liitteen 1 
mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että muutetut säännöt tulevat voi-
maan henkilöstökassatoimikunnan myöhemmin päättämänä ajankoh-
tana henkilöstökassajärjestelmän versiopäivityksen yhteydessä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

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

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Henkilöstökassan säännöt (liite 1)
2 Henkilöstökassan säännöt, muutokset näkyvillä
3 Sääntötyöryhmän kokousmuistio 30.11.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin henkilöstökassalla oli vuoden 2019 päättyessä 
14 569 jäsentä. Henkilöstökassan tarkoituksena on edistää jäsentensä 
säästäväisyyttä ja tasapainoista taloudenhoitoa sekä auttaa heidän ta-
loutensa järjestämisessä hoitamalla jäsenten henkilöstökassatalletuk-
sia ja maksupalvelua sekä myöntämällä jäsenille lainoja henkilöstökas-
satoimikunnan päätösten mukaisesti. Vuoden 2019 lopussa henkilöstö-
kassassa oli talletuksia 109,5 miljoonaa euroa ja myönnettyjä lainoja 
57,3 miljoonaa euroa. Tilitapahtumia jäsentileillä oli vuonna 2019 yli 
260 000 kappaletta.
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Henkilöstökassaa kehittää ja valvoo kaupunginhallituksen toimikaudek-
seen valitsema henkilöstökassatoimikunta. Toimikunta kokoontuu tar-
vittaessa päättämään jäsenille myönnettävistä lainoista ja niiden eh-
doista sekä käsittelemään henkilöstökassatoimintaan liittyviä muita 
asioita. Henkilöstökassatoimikuntaan kuuluu viisi kaupunginhallituksen 
valitsemaa jäsentä, joista kaksi valitaan kaupungin järjestöneuvottelu-
kunnan ehdottamista henkilöistä. Henkilöstökassatoiminnasta vastaa 
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto. Hallintosäännön 8 lu-
vun (talousasiat) 1 §:n 9 kohdan mukaisesti henkilöstökassan sään-
nöistä päättää kaupunginhallitus.

Henkilöstökassajärjestelmän versiokorotus ja uusi jäsenkäyttöliittymä

Kaupunginkanslia on yhdessä Henkilöstökassajärjestelmän toimittajan 
kanssa sopinut nykyisen järjestelmäversion päivittämisestä. Versioko-
rotuksen tavoitteena on lisätä itsepalvelukäyttöliittymän käytettävyyttä 
mm. uudistamalla käyttöliittymän ulkoasua ja lisäämällä sen toiminnalli-
suuksia.

Versiovaihdoksen keskeisenä tavoitteena on ollut lisäksi itsepalvelun 
laajentaminen mahdollistamalla verkkopalveluun pääsy vahvan tunnis-
tautumisen avulla myös ulkoverkosta.

Uusi järjestelmäversio on tarkoitus ottaa käyttöön kevään 2021 aikana, 
kuitenkin aikaisintaan maaliskuussa.

Sääntöihin esitettävät muutokset

Henkilöstökassajärjestelmän uuden version käyttöönoton myötä henki-
löstökassan sääntöihin on tarve tehdä tarkennuksia eräisiin jäsenten 
palvelunkäyttöä (itsepalvelu) sekä jäseneksi liittymiseen ja jäsenyydes-
tä eroamiseen liittyviin kohtiin. Mm. paperitiliotteita on jatkossa tarve 
postittaa enää vain niille jäsenille, joilla ei ole verkkopalvelusopimusta.

Edelleen, ehdotetuissa muutoksissa on huomioitu kaupungin organi-
saatiorakenteessa ja työn organisoinnissa tapahtuneet viime vuosien 
muutokset. Kaupunginhallitus on edellisen kerran päättänyt henkilöstö-
kassan sääntömuutoksista 16.2.2015. Talous- ja suunnitteluosasto on 
valmistellut nyt ehdotettavat sääntömuutokset oikeuspalveluiden kans-
sa.

Sääntötyöryhmä piti ehdotettuja muutoksia selkeinä ja puolsi esitettyjä 
muutoksia kokouksessaan 30.11.2020. 

Henkilöstökassatoimikunta on hyväksynyt liitteessä 2 esitetyt sääntö-
muutokset kokouksessaan 21.10.2020 ja esitys on toimikunnan pää-
töksen mukainen.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

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

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Henkilöstökassan säännöt (liite 1)
2 Henkilöstökassan säännöt, muutokset näkyvillä
3 Sääntötyöryhmän kokousmuistio 30.11.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kanslia
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§ 869
Lainan myöntäminen Urhea-halli Oy:lle

HEL 2020-011924 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Urhea-halli Oy:lle urheilu- ja ulkoilu-
laitosrahastosta 3 000 000 euron lainan urheiluhallin rakentamiseksi 
Vallilaan, Mäkelänrinteen lukion ja Uintikeskuksen yhteyteen, seuraavin 
ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin 20 vuoden kuluessa lainan 
ensimmäisestä, 30.11.2021 tapahtuvasta, lyhennyksestä lukien. 

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeu-
teen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lainan erityisehto: Mikäli lainaan sisältyvä korkotuki ylittää määrältään 
komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 mukaisten tukikelpoisten kus-
tannusten ja investoinnin liikevoiton erotuksen, peritään korkotuki ylittä-
viltä osin takaisin. Lainansaaja on velvollinen palauttamaan saamansa 
tuen näiltä osin.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä 
velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-
asiakirjat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus

Muutoksenhaku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 47/2020 44 (136)
Kaupunginhallitus

Asia/9
14.12.2020

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

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Urhea-halli Oy on Urhea-säätiön 2018 perustama yhtiö, jonka tarkoi-
tuksena on rakennuttaa Vallilan kaupunginosaan Mäkelänrinteen lukion 
viereen kansainvälisen tason urheilun harjoittelukeskus. Halli on osa 
urheilua edistävää valtakunnallisesti merkittävää Urhea-kampusta, jo-
hon kuuluu lisäksi asuinkerrostalo opiskeleville urheilijoille sekä Mäke-
länrinteen lukion laajennusosa. Urhea-halli tulee palvelemaan noin 
5000 urheilijaa, eri lajien maajoukkueita, urheiluseuroja ja kuntoilijoita. 
Uusi kampusalue mahdollistaa yleisurheilun, voimistelun, palloilu- ja 
kamppailulajien lisäksi tutkimus-, testaus-, urheilulääketiede- ja kuntou-
tustoiminnan.

Kaupunginhallitus myönsi kokouksessaan 24.06.2019, § 480 Urhea-
halli Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 8 000 000 euron lainan ur-
heiluhallin rakentamiseksi. Koronaviruksen urheilutoiminnalle aiheutta-
mat vaikeudet ja epävarmuus tulevan toiminnan osalta ovat vaikutta-
neet urheiluseurojen odotuksiin siten, että kaikkia kuluja tarkastellaan 
kriittisesti. Urhea-hallin vuotuisia käyttötalouden kuluja saadaan merkit-
tävästi vähennettyä korvaamalla korkeakorkoisempaa pankkilainaa 
kaupungin myöntämällä lainalla. Urheiluseurojen vakiovuorojen hintoja 
voidaan laskea jopa 9 % korvaamalla pankkilainaa 3 000 000 euron 
osalta kaupungin myöntämällä lainalla.

Urhea-halli Oy hakee rakennuskustannuksiltaan noin 27,5 miljoonan 
euron (alv. 0 %) hankkeelle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 3 miljoo-
nan euron lisälainaa, jolloin kaupungin kokonaisrahoitus nousisi 11 mil-
joonaan euroon ja pankkilaina laskisi 15 miljoonaan euroon. Loppuosa 
rakennuskustannuksista katetaan omalla pääomalla. Kaupungin rahoi-
tusosuus on 40 % hankkeen varsinaisista rakennuskustannuksista.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää-
detyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta 
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vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut 
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että 
kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin 
varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan Urhea-halli 
Oy:lle myönnetyn 3 000 000 euron lainan vuoksi.

Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen. Pe-
ruskoron suuruus on 0,00 prosenttia. Koska vallitseva lainan korko on 
alhaisempi kuin markkinaehtoisesti määräytyvä korko, sisältää 11 mil-
joonan euron laina korkotukea yhteensä 1 759 961 euroa. Tuen las-
kennassa on käytetty Euroopan komission tiedonannon viite- ja dis-
konttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistami-
sesta (EUVL 2008/C 14/02 ) mukaista viitekorkoa siten, että marginaali 
on 1,00 %:ia perustuen yrityksen ja sen emoyhtiön luottokelpoisuus-
luokkaan ja vakuuksien tasoon. Tuki myönnetään komission asetuksen 
(EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukai-
sena investointitukena urheiluinfrastruktuureille ja monikäyttöisille va-
paa-ajan infrastruktuureille.

Asetuksen sallima enimmäistukimäärä on 30 miljoonaa euroa. Hank-
keen tukikelpoiset kustannukset ovat hankkeen rakennuskustannukset 
27,5 miljoonaa euroa. Asetus edellyttää, että tukimäärä ei saa ylittää 
tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin liikevoiton erotusta. Liike-
voitot on vähennettävä tukikelpoisista kustannuksista etukäteen koh-
tuullisten arvioiden perusteella tai takaisinperintämenettelyllä.

Tuensaajaa Urhea-halli Oy:tä kohtaan ei ole annettu sellaista komis-
sion aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintäpää-
töstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille 
soveltumattomaksi eikä Urhea-Halli Oy ole ryhmäpoikkeusasetuksen 
mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut ryhmä-
poikkeusasetuksen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset. 

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekevät kaupunginhallituksen pää-
töksestä komissiolle työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä yleisen 
ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisen jälki-ilmoituksen.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se 
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. 

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 76,2 miljoonaa 
euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 870
Lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat -yhtiölle

HEL 2020-011866 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista Kiin-
teistö Oy Helsingin Toimitilat -yhtiölle 2 000 000 euron suuruisen lainan 
vaippa- ja ulkorakenneperuskorjauksen rahoittamiseksi asunto- ja toi-
mitilarakennuksessa osoitteessa Sturenkatu 8 seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden 
kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vastaava kuin kaupungin 
primäärilainoista perittävä korko, tällä hetkellä 2 %.

Lainan vakuus: Lainalle ei aseteta vakuutta. Kiinteistö Oy Helsingin 
Toimitilat on kokonaan kaupungin omistama kiinteistöyhtiö.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä velan 
yleisiä ehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-
asiakirjat.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat_henkilötiedot peitetty

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat omistaa asunto- ja toimitilarakennuk-
sen osoitteessa Sturenkatu 8. Yhtiö on rahoittanut kassavaroistaan 
kohteessa vuonna 2019 aloitetun ja loppuvuodesta 2020 valmistuvan 
vaippa- ja ulkorakenneperuskorjauksen. Hyväksytyn hankesuunnitel-
man mukaiset kokonaiskustannukset ovat noin 2 miljoonaa euroa ja lo-
pulliset kustannukset varmistuvat hankkeen valmistuttua.

Helsingin kaupungin asunnot Oy ja Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat 
ovat hyväksyneet 24.6.2020 jakautumissuunnitelman, jossa Kiinteistö 
Oy Helsingin Toimitilojen omistaman, osoitteessa Sturenkatu 8 sijaitse-
van asuin- ja toimitilarakennuksen muodostama liiketoimintakokonai-
suus siirtyy Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle. Jakautumisessa vas-
taanottavalle yhtiölle siirtyy osoitteessa Sturenkatu 8 sijaitsevaa raken-
nusta koskevat varat, velat ja sopimukset, mukaan lukien Helsingin 
kaupungin kanssa solmittu maanvuokrasopimus sekä kiinteistötietojär-
jestelmään kirjattu vuokraoikeus.

Yhtiön vahvasta rahoitusasemasta huolimatta on perusteltua rahoittaa 
peruskorjaushanke lainalla, jolloin kustannukset siirtyvät rakennuksen 
uuden omistajan vastattaviksi vaikutusaikanaan. Kaupunginhallituksen 
20.4.2015, § 402, hyväksymien velan yleisten ehtojen mukaan velalli-
sella on oikeus maksaa velka osittain tai kokonaan ennenaikaisesti ta-
kaisin ilman kuluja. Rakennuksen uudella omistajalla, Helsingin kau-
pungin asunnot Oy:llä on siten mahdollisuus lainan ennenaikaiseen ta-
kaisinmaksuun niin päättäessään.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat hakee kohteelleen Sturenkadulla lai-
naa asuntotuotantorahastosta. Asuntotuotantorahastossa on tällä het-
kellä varoja lainojen myöntämiseen noin 92,9 miljoonaa euroa.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää-
detyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta 
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski.
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Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on kaupungin 100 % omistuksessa 
oleva tytäryhteisö, ja osa kaupunkikonsernia. Tytäryhteisöjen toiminnan 
lainoittamiseen sisältyvää riskiä pienentää se, että tytäryhteisöt ovat 
kaupungin omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan alla ja velvollisia 
noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin 
antamaa konserniohjausta. Kaupungin talouden tunnuslukujen perus-
teella arvioituna voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien 
hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida 
katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnettyjen miljoonien tai 
edes kymmenien miljoonien eurojen lainoista.

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

Helsingin kaupunki on suunnitellut 2 000 000 euron suuruisen lainan 
myöntämistä Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat –yhtiölle. Helsingin kau-
pungin asunnot Oy:n ja Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen hyväksy-
män jakautumissuunnitelman mukaisesti suunniteltu laina siirtyy Hel-
singin kaupungin asunnot Oy:n vastattavaksi 1.1.2021 lukien. Ennen 
lainan myöntämistä on arvioitava, saako Kiinteistö Oy Helsingin Toimiti-
lat ja Helsingin kaupungin asunnot Oy toimenpiteestä SEUT 107(1) ar-
tiklan mukaista valtiontukea.

Euroopan komission tiedonannon mukaan joissakin jäsenvaltioissa jul-
kiset sairaalat rahoitetaan suoraan sosiaaliturvamaksuilla ja muilla val-
tion varoilla, ja ne tarjoavat yleisesti kattavia palveluja ilmaiseksi. Unio-
nin tuomioistuimet ovat vahvistaneet, että tällaiset julkiset sairaalat ei-
vät toimi yrityksinä. Kyseisessä rakenteessa nekään toiminnot, jotka si-
nällään voisivat olla luonteeltaan taloudellisia mutta jotka suoritetaan 
pelkästään toisen, muun kuin taloudellisen palvelun tuottamiseksi, eivät 
ole luonteeltaan taloudellisia (komission tiedonanto valtiontuen käsit-
teestä 2016/C 262/01, kohdat 24 - 25).

Osoitteessa Sturenkatu 8 sijaitsevista tiloista valtaosa on liikehuoneis-
toja, joita remontoidaan tällä hetkellä julkisen terveydenhuollon väistöti-
loiksi. Vaikka liikehuoneistojen vuokraus sinällään saattaa olla luonteel-
taan taloudellista, suoritetaan se tässä tapauksessa yksinomaan muun 
kuin taloudellisen palvelun tuottamiseksi. Näin ollen Kiinteistö Oy Hel-
singin Toimitilat ja Helsingin kaupungin asunnot Oy eivät harjoita talou-
dellista toimintaa, eikä niille myönnetty taloudellinen etu ole SEUT 107 
(1) artiklan mukaista valtiontukea siltä osin kuin ne hallinnoivat ja vuok-
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raavat osoitteessa Sturenkatu 8 sijaitsevia tiloja Helsingin kaupungille 
terveydenhuollon väistötiloiksi.

Myönnettäväksi esitettävä laina kohdistuu rakennuksen vaippa- ja ulko-
rakenneperuskorjaukseen ja sen katsotaan ensi sijassa hyödyttävän 
rakennuksen käyttöä muussa kuin taloudellisessa toiminnassa tervey-
denhuollon väistötiloina.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat_henkilötiedot peitetty

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 871
Rahoituksen myöntäminen nuorten palkkaamiseksi Siisti kesä -
hankkeeseen kesäkaudelle 2021

HEL 2020-012462 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2021 talousarvion kohdassa 
1 30 01 Khn käytettävänä olevasta määrärahasta kaupunginkanslian 
käytettäväksi 870 770 euroa nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen 
Siisti kesä -hankkeeseen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Emmi Korvola, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 36593

emmi.korvola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin viihtyisyyteen on varattu vuodelle 2021 kaupunginhallituk-
sen käytettäväksi määrärahaa talousarvion kohdalle 1 30 01. Määrära-
hasta käytetään käyttösuunnitelman mukaisesti 820 770 euroa 16–20-
vuotiaiden työntekijöiden palkkakustannuksiin sekä työntekijöiden suo-
javaatetuksiin, työvälineistöön sekä välittömiin turvakoulutuksiin 50 000 
euroa. Yhteensä hankkeeseen käytetään 870 770 euroa.

Rekrytoinneissa tulee kiinnittää huomiota erityistä tukea työllistymiseen 
tarvitseviin, kuten vammaisiin, osatyökykyisiin, muunkielisiin ja muihin 
aliedustettuihin ryhmiin.

Määrärahalla voidaan palkata noin 280 nuorta 3 viikkoa – 2 kuukautta 
kestäviin työsuhteisiin. Rahoitusta haetaan aiempien vuosien käytön ja 
kokemusten mukaisesti. Päätöksentekoa on aikaistettu aiempiin vuo-
siin nähden johtuen rahoituksen jakamisesta Siisti kesä -hankkeen 
ohella myös Maailman toimivin kaupunki -laaduntarkkailuhankkeelle. 
Rahoituksen ja työkuukausien jakautuminen sovitaan erikseen kulttuu-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 47/2020 52 (136)
Kaupunginhallitus

Asia/11
14.12.2020

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

rin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden sekä rakentamispalvelu-
liikelaitos Staran kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Emmi Korvola, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 36593

emmi.korvola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Rakentamispalveluliikelaitos Stara
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§ 872
Rahoituksen myöntäminen Maailman toimivin kaupunki -
laaduntarkkailuhankkeeseen kesäkaudelle 2021

HEL 2020-012467 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2021 talousarvion kohdassa 
1 30 01 Khn käytettävänä olevasta määrärahasta kaupunginkanslian 
käytettäväksi 100 000 euroa korkeakouluopiskelijoiden palkkaamiseksi 
Maailman toimivin kaupunki -laaduntarkkailuhankkeeseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Emmi Korvola, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 36593

emmi.korvola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin viihtyisyyteen on varattu vuodelle 2021 kaupunginhallituk-
sen käytettäväksi määrärahaa talousarvion kohdalle 1 30 01. Määrära-
haa käytetään yhteensä 100 000 euroa käyttösuunnitelman mukaisesti 
työntekijöiden palkkauskuluihin ja muihin kustannuksiin, kuten työväli-
neisiin ja koulutukseen. Rahoituksen ja työkuukausien jakautuminen 
sovitaan erikseen kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan 
kesken.

Hankkeessa palkataan katutöiden ja palveluiden laaduntarkkailijoita 
havainnoimaan maailman toimivimman kaupungin toteutumista käy-
tännössä sekä tekemään korjauksia ja parannusehdotuksia. Tiiminve-
täjät koostavat loppuraportin keskeisimmistä havainnoista. Lisäksi 
hankkeeseen palkataan viestintäalan harjoittelija. Määrärahalla voidaan 
palkata yhteensä 22 korkeakouluopiskelijaa 1−3 kuukauden työsuhtei-
siin.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 47/2020 54 (136)
Kaupunginhallitus

Asia/12
14.12.2020

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

Hankkeesta saatiin hyödyllistä tietoa ja tuloksia vuonna 2020, joten sitä 
kannattaa jatkaa. Hankkeen aikana todettiin, että korkeakouluopiskeli-
joilla on laaduntarkkailun tekemiseen tarvittavat valmiudet.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Emmi Korvola, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 36593

emmi.korvola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 873
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntien yhteislausunto koskien 
toimikuntien toimintamuotoja ja keskinäistä yhteistyötä seuraavalla 
valtuustokaudella

HEL 2020-013277 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimi-
kuntien yhteislausunnon koskien toimikuntien toimintamuotoja ja keski-
näistä yhteistyötä seuraavalla valtuustokaudella.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Nitin Sood, suunnittelija, puhelin: 09-310 36063

nitin.sood(a)hel.fi
Tuija Mustajärvi, suunnittelija, puhelin: 09-310 36229

tuija.mustajarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntien yhteislausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 24.6.2019 tasa-
arvotoimikunnan ja yhdenvertaisuustoimikunnan asettamispäätökset 
kaudelle 2019-2021. Asettamispäätösten mukaan tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuustoimikunnissa selvitetään vuoden 2020 loppuun mennessä, 
millaisilla edellytyksillä nykyisten toimikuntien toimintamuotoja ja keski-
näistä yhteistyötä voidaan kehittää seuraavalla valtuustokaudella. Tä-
hän liittyy mm. sen tarkastelu, voitaisiinko toimikuntien työtä integroida 
entistä tiiviimmin toisiinsa.

Toimikunnat käsittelivät toimeksiantoa yhteisessä tapaamisessaan 
24.9., jossa ne keskustelivat erilaisista vaihtoehdoista toimikuntien toi-
mintamuodoiksi, työn kehittämiseksi ja yhteistyön tiivistämiseksi. Kes-
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kustelujen pohjalta toimikuntien jäsenet totesivat yksimielisesti, ettei 
toimikuntien yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi ole kestävä ratkai-
su yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi kaupungissa, koska 
seurattavien asioiden kenttä laajenisi liikaa.

Toimikunnat pitivät nykyistä toimintamuotoa luontevana, mutta korosti-
vat, että vaikuttamismahdollisuuksia kaupungin päätöksentekoon pitää 
kehittää, jotta toimikunnat voivat oma-aloitteisesti tuoda tärkeinä pitä-
miään asioita esille. Toimikuntien jäsenet kokivat myös erittäin tärkeäk-
si tiivistää yhteistyötä toimialojen kanssa.

Keskustelujen perusteella toimikuntien esittelijät laativat lausuntoehdo-
tuksen, jota käsiteltiin toimikuntien omissa kokouksissa lokakuussa. 
Lopullinen lausunto hyväksyttiin toimikuntien marraskuun kokouksissa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Nitin Sood, suunnittelija, puhelin: 09-310 36063

nitin.sood(a)hel.fi
Tuija Mustajärvi, suunnittelija, puhelin: 09-310 36229

tuija.mustajarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntien yhteislausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 874
Anonyymin rekrytoinnin pilotoinnin kokemukset

HEL 2020-010478 T 07 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 11.1.2021 kokoukseen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat strategisen resursoinnin pääl-
likkö Tarja Näkki ja HR-asiantuntija Aino Lääkkölä-Pyykönen. Asiantun-
tijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta 11.1.2021 kokoukseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Aino Lääkkölä-Pyykönen, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 36372

aino.laakkola-pyykonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Anonyymi rekrytointi 2020: Loppuraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi anonyymin rekrytoinnin pilotin 
kokemukset vuonna 2020.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti anonyymin rekrytoinnin pilotoinnin käynnistä-
misestä 12.12.2018 edellyttäen, että kokemuksista jatkotoimenpiteiden 
suunnittelun pohjaksi raportoidaan viimeistään vuonna 2020. Anonyymi 
rekrytointi on myös yksi henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman vuo-
sitoimenpide yhdenvertaisen rekrytoinnin kokonaisuudessa.

Loppuraportointi on tehty poikkileikkaustietona lokakuun lopun tilan-
teesta, ja sen pohjalta nousseita jatkokehitystarpeita on käsitelty henki-
löstöosaston johtoryhmässä, henkilöstöpoliittisessa työryhmässä sekä 
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henkilöstön saatavuuden ohjausryhmässä, joka on toiminut myös itse 
pilotin ohjausryhmänä.

Anonyymin rekrytoinnin pilotointi käynnistyi 1.2.2020, ja se päättyy 
vuoden lopussa. Pilottiin ilmoittautuivat toimialojen lisäksi kaupungin-
kanslia, HKL ja Palvelukeskus, ja rekrytointitapaa alettiin kokeilla 12 
tehtävänimikkeessä ja ammattiryhmässä. Pilotointi toteutui 12 eri teh-
tävä- ja ammattiryhmässä. 

Palkansaajien tutkimuslaitos on tehnyt pilotin rinnalla soveltuvuusselvi-
tystä (PoC, proof of concept), jonka perusteella saadaan tärkeää ko-
kemusta käytännön toteutuksesta ja luodaan pohja vaikutusten laa-
jemmalle arvioinnille anonyymin rekrytoinnin vaikutuksista yhdenvertai-
suuteen ja rekrytoinnin onnistumiseen. Tutkimuslupa on myönnetty 
vuoteen 2025 asti.

1.6.2020 alkaen annettiin myös mahdollisuus lisätä kokeiluun muitakin 
tehtävä- ja ammattiryhmiä sekä toteuttaa yksittäisiä kokeiluja. Tätä en-
nen useampi pilottiin kuuluva rekrytointi oli peruuntunut Koronan vuoksi 
ja toisaalta soveltuvuusselvityksen edellyttämän satunnaistamismene-
telmä vaikutti siihen, että useampi rekrytointi kuuluikin verrokkiryhmään 
toteutuen normaalisti.

Lokakuun lopuilla anonyymejä rekrytointeja oli toteutunut yhteensä 41, 
joista reilusti yli puolet kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

Anonyymiä rekrytointia pidetään pilotin kokemusten perusteella tärkeä-
nä toimenpiteenä osana monimuotoista rekrytointia. Menetelmän näh-
dään vaikuttavan positiivisesti myös työnantajakuvaan sekä kannusta-
van kaikenlaisia ihmisiä hakemaan kaupungin avoinna olevia tehtäviä.

Tahtotila anonyymin rekrytoinnin jatkamiselle on laajasti jaettu. Ano-
nyymi rekrytointi auttoi rekrytoivia esihenkilöitä keskittymään hakijan 
osaamiseen ja kompetenssiin. Haastateltujen esihenkilöiden mukaan 
prosessi auttoi pohtimaan myös omaa arvomaailmaa ja tarkastelemaan 
omia asenteitaan ja toimintatapojaan. Hakijan näkökulmasta jokainen 
heistä koki hyvänä sen, että anonyymi rekrytointimenetelmä asettaa 
hakijan ns. samalle viivalle ja antaa jokaiselle yhdenvertaiset mahdolli-
suudet edetä työhaastatteluun.

Suurin haaste liittyi anonyymin rekrytoinnin toimintatapaan. Järjestel-
mätuesta (Helbit-rekrytointijärjestelmä) huolimatta anonyymi rekrytointi 
koettiin edelleen liian manuaaliseksi, ja moni manuaalinen työvaihe oli 
juuri anonymiteetin säilymisen edellytys. 

Projektiryhmän jatkotoimepide-ehdotusten pohjalta on päätetty selvittää 
anonyymin rekrytoinnin toiminnallisuuden käyttöönottoa rekrytointijär-
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jestelmässä. Mikäli toiminnallisuus otetaan käyttöön vuoden 2021 aika-
na, toimialoilta, liikelaitoksilta ja virastoilta odotetaan anonyymin rekry-
toinnin käytön laajentamista sekä seurantaa ja arviointi siitä, lisääkö ai-
empaa vahvempi järjestelmätuki anonyymien rekrytointien määrää.

Järjestelmätuen lisäksi panostetaan vielä vahvemmin esihenkilöiden 
rekrytointiosaamiseen sekä lisätään tietoisuutta monimuotoisuuden joh-
tamisesta sekä monimuotoisesta rekrytoinnissa. Uusi Helvi-
kokonaisuus (virtuaalinen ryhmäkeskusteluohjaaja) monimuotoisesta 
rekrytoinnista sekä saman teeman intrasivusto tukevat osaltaan tätä 
tavoitetta. 

Anonyymin rekrytoinnin osalta viestinnässä korostetaan sitä, mitä ano-
nyymillä rekrytoinnilla tavoitellaan ja mitä sillä halutaan edistää. Esi-
henkilöiden tietoon ja käytettäväksi tarjotaan myös muita monimuotois-
ta rekrytointia tukevia menetelmiä.

Anonyymi rekrytointi on osa yhdenvertaista rekrytointia, joka koostuu 
monista eri toimista. Tarvitaan tietoisuuden lisäämistä, asenteisiin vai-
kuttamista, ohjeistamista, osaamisen kehittämistä sekä toiminnan par-
haiten mahdollistavat työkalut ja järjestelmät.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Aino Lääkkölä-Pyykönen, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 36372

aino.laakkola-pyykonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Anonyymi rekrytointi 2020: Loppuraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 875
Alueen varaaminen Alppilan pohjoisosasta NCC:lle toimitila- ja 
asuntohankkeen suunnittelua varten (Savonkadun alue)

HEL 2020-009944 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 11.1.2021 kokoukseen.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta 11.1.2021 kokoukseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kartta varausalueesta
2 Alppilan_pohjoisosa_varausehdot_200903

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus varaa Alppilan pohjoisosan Savonkadun alueen 
NCC Property Development Oy:lle (y-tunnus 1765519-3) toimitila- ja 
asuntoalueen suunnittelua varten (kehittämisvaraus) seuraavin ehdoin:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen.
 Alueen pinta-ala on noin 7 hehtaaria.
 Kehittämisvaraus on voimassa 31.12.2022 saakka.
 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 mukaisia  

erityisiä ja yleisiä varausehtoja. 

Esittelijän perustelut

Savonkadun alue

Savonkadun alue sijaitsee Alppilan pohjoisosassa muutaman sadan 
metrin päässä Pasilan asemalta. Varsinaista varattavaa viitesuunnitte-
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lualuetta rajaa lännessä ratapiha, etelässä Viipurinkatu ja Karjalankatu, 
idässä Porvoonkatu ja Saimaankatu sekä pohjoisessa Aleksis Kiven 
katu. Alueen laajuus on noin seitsemän hehtaaria. Aluetta hallitsevat 
avokallioiset rakentamattomat alueet isoine korkeuseroineen. Alueella 
sijaitsee kaksi rakennusta, oppilaitosrakennus ja suojeltu kouluraken-
nus radan varressa. Kaupunki omistaa varausalueen maa-alueet ja ra-
kennukset.

Alueen eteläosassa sijaitseva teollisuuden tuotanto- ja toimistoraken-
nus Alppitalo sijaitsee yksityisen omistamalla tontilla. Yhteen sovitetta-
va viitesuunnittelualue ulottuu Alppitalon tontin lisäksi Senaatti-
kiinteistöjen omistamalle alueelle Pasilan aseman eteläpuolella sekä 
Ratapihantien ja radan välissä. Yhteen sovitettava viitesuunnittelualue 
näkyy tarkemmin liitteenä 1 olevalta kartalta.

Yleiskaavassa 2016 alue on kantakaupunkialuetta (C2), jota kehitetään 
toiminnallisesti sekoittuneena alueena. Alueelle on tarkoitus tehdä 
asemakaavamuutos, mikäli suunnittelu etenee varausehtojen mukai-
sesti.

Hakemus ja hankkeen kuvaus

NCC Property Development Oy (NCC) pyytää 15.6.2020 päivätyllä ha-
kemuksella kehittämisvarausta Savonkadun ympäristön kehittämiseksi.

Savonkadun liikenteellinen merkitys on muuttunut Keski-Pasilan katu-
järjestelyiden vuoksi. Liikenne tulee vähenemään ja nelikaistainen, osit-
tain kallioleikkauksessa oleva läpiajoväylä on tarkoitus muuttaa ka-
peammaksi kaduksi. Tavoitteena on rakentaa Savonkadusta aktiivinen 
ja viihtyisä keskustamainen katutila, johon toimistotalojen aulatilat, liik-
keet ja palvelutilat avautuvat. Savonkadun molemmille puolille ehdote-
taan toimitilarakentamista.

Alueelle tutkitaan myös asuinrakentamista. Asuinrakennusten massoit-
telu ja arkkitehtuuri liittyvät viereiseen Alppilan rakennuskantaan. 
Asuinkortteleiden ja toimitilakortteleiden väliin on tarkoitus jäädä viher-
vyöhyke ja -yhteys, jossa säilytetään keskeisimmät avokalliot. Vihera-
lue kallioineen on tarkoitus liittää asuintalojen pihoihin. Alueen läpi tulisi 
kulkemaan polkupyöräreitti vihervyöhykkeellä, joka yhdistäisi Pohjois-
baanan Vallilan baanaan. Kehittämisessä tutkitaan myös varausalueen 
ulkopuolelle, radan ylittävälle polkupyörä- ja jalankulkusillalle sijaintia, 
joka olisi suora jatke Savonkadun ylittävälle sillalle. Sillalta olisi yhteys 
myös veturitalleille.

Pysäköinti olisi tarkoitus toteuttaa keskitettynä Savonkadun itäpuolen 
toimistorakennusten alle. Pysäköinti palvelisi kaikkia alueen uusien ra-
kennuksien käyttäjien pysäköintitarpeita. Pysäköintijärjestelyssä tutki-
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taan lisäksi yhteiskäyttöautoilun ja sähköautoilun tarpeet. Savonkadun 
varren rakennuksien huolto toteutettaisiin maanalaiseksi keskitetyksi 
huolloksi. Elinkaaren aikana pysäköintitarpeen pienennys otetaan tilo-
jen muuntojoustavuutena huomioon, esimerkiksi muuntautuen harras-
te- ja liikuntatiloiksi.

Korkean alueellisen energiatehokkuuden saavuttamiseksi keskitytään 
paikallisten resurssien, kuten geoenergian, aurinkosähkön ja -lämmön 
hyödyntämiseen.

Alueen arkkitehtuurilla haetaan kestävää ja korkealaatuista arkkitehtuu-
ria. Kehityssuunnittelussa arkkitehtina toimii JKMM Arkkitehdit.

Kehittämissuunnittelun ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehit-
tää keskeisellä paikalla sijaitseva alue kantakaupunkimaiseksi, aktiivi-
seksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi uusine työpaikkoineen, asun-
toineen ja palveluineen huomioiden korkeatasoinen arkkitehtuuri sekä 
Hiilineutraali Helsinki 2035-ohjelman tavoitteet.

Varattavalle alueelle tutkitaan toimisto-, hotelli-, liiketila-, pysäköinti-, 
hybridi-, opetustila- ja asuinrakennuksien sijoittumista alustavasti yh-
teensä noin 160 000 k-m²:n verran, josta osa olisi asumista. Kaupungin 
maa-alueet ja yhteen sovitettavat kumppanuusalueet mukaan huomioi-
den alueen potentiaali on alustavasti arvioiden yhteensä noin 250 000–
300 000 k-m². Alueen rakentamisella tuetaan monimuotoisesti Pasilan 
aseman vaikutusalueen modernien toimistotyöpaikkojen ja asumisen 
kysynnän täyttämistä.

Hakemus ja esitys ovat oheismateriaalissa.

Varausehdot ja tontinluovutus

Alueen kehittämistä tehdään yhteistyössä kaupungin kanssa. Keskei-
simpinä varausehtoja ja suunnitteluperiaatteita ovat:

 Alue suunnitellaan kaupunkimaisena kantakaupungin laajenemisa-
lueena. 

 Uudisrakentaminen on pääosin toimistotilaa. 
 Viheryhteyksien säilyminen.
 Varauksensaajan tulee tehdä vähintään kolme erilaista viitesuunni-

telmaa.
 Riittävät selvitykset ja laaja vuorovaikutus.
 Yhteistyö lähialueiden muiden maanomistajien kanssa.
 Liikenneyhteyksien tutkiminen.
 Keskitetyn maanlaisen pysäköinnin suunnittelu.
 Kaupunki laatii palveluverkkoselvityksen Alppilan ja Pasilan kouluis-

ta.
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 Hiilineutraalius: esimerkiksi paikallinen energiatuotanto ja jakamista-
lous.

 NCC:lle varataan alustavasti mahdollisuus toteuttaa noin 45 000 k-
m² toimitilarakentamista, josta päätetään erikseen tonttivaraukses-
sa. 

Varausehdot ovat liitteessä 2. Kehittämisvarausaikana kaavoitettavat 
toimitilatontit tullaan luovuttamaan kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 220 
hyväksymien linjausten mukaisesti. Luovutusmuodosta ja -ehdoista 
päätetään myöhemmin erikseen. 

Vuorovaikutus

Kehittämisvarausaikana järjestetään vuorovaikutusta eri suunnitelma-
vaihtoehdoista. Mikäli suunnitelmat johtavat asemakaavan muutospro-
sessiin, tehdään siinä yhteydessä vielä erikseen asemakaavan muu-
tosprosessin mukaiset vuorovaikutukset.

Vaihtoehtoinen suunnitelma

Myös toinen hakija oli kiinnostunut alueesta. Näiden kahden hakijan vä-
lillä järjestettiin kilpailutus, jonka tavoitteena oli löytää alueelle soveltu-
va toiminnallinen konsepti ja kehityskelpoinen suunnitteluratkaisu sekä 
arvioida yhteistyömahdollisuuksia alueen tulevassa suunnittelussa. 
Tästä syystä molemmilta toimijoista pyydettiin alustavat suunnitelmat, 
kehittämiskonsepti ja luonnos varaushakemuksesta.

Vaihtoehtoinen suunnitelma sekä ehdotuksia koskeva arviointimuistio 
ovat oheismateriaalissa.

Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavapalvelun arvion mukaan 
NCC:n kokonaisvaltaista ehdotusta on pidettävä alueelle suunniteltu tu-
leva kehitys huomioiden erittäin lupaavana. Suunnitelma on sovitettu 
alueelle onnistuneesti huomioiden sekä kantakaupungin luonne että 
Pasilan tuleva rakentaminen, samalla luoden alueelle oman identiteet-
tinsä. Alueen vahvuudet ja mahdollisuudet on tunnistettu ansiokkaasti 
ja hyödynnetty ideasuunnitelman arkkitehtuurissa ja toiminnallisuudes-
sa hyvin. Näin ollen kehittämisvaraus ehdotetaan tehtäväksi NCC:n 
hakemukseen perustuen. 

Varauksen perustelut

Kehittämisvaraushakemuksessa esitetty toimitilojen ja asuntojen täy-
dennysrakentaminen vahvistaa kaupungin strategisten tavoitteiden 
mukaista kehitystä. Elinkeinopolitiikan tavoitteena on, että yksityisen 
sektorin työpaikkamäärä kasvaa pitkällä aikavälillä vähintään yhtä no-
peasti kuin asukasluku. Kaupungin omistamat toimitilatontit Pasilassa 
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ovat vähissä. Savonkadun kehittäminen on merkittävä laajentumis-
suunta Pasilan toimitilarakentamisessa.

Kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 220 hyväksymien Helsingin tontinluo-
vutusta koskevien linjausten mukaan kaupunki voi varata asunto- ja yri-
tystontit suoravarauksena ilman julkista hakua tapauskohtaisesti arvioi-
tavin erityisin perustein. Savonkadun alue varataan hakijan aloitteesta 
kehittämishankkeelle, jolla on merkittävää uutuusarvoa. On todennä-
köistä, ettei kilpailuttamalla tai julkisella haulla olisi saavutettavissa 
kaupungin kannalta parempaa lopputulosta.

Asian käsittely kaupunkiympäristölautakunnassa

Kaupunkiympäristölautakunta on 29.9.2020 § 559 esittänyt alueelle ke-
hittämisvarausta NCC:lle. Lautakunta on kokouksessaan hyväksynyt 
yksimielisesti vastaehdotuksen, jonka mukaan lautakunta toteaa, että 
varausehtojen kohdassa 3 c) tulee huomioida seuraavat linjaukset:

 Kallioalueita säilytetään mahdollisimman laajoina painottaen sitä, 
miten asukkaat käyttävät suunnittelualueen kallioita ja puistoja. 

 Käyttäjien kokemuksia käytetään suunnittelun pohjana samoin kuin 
muuta käyttäjädataa – esimerkiksi matkapuhelindataa.

 Rakentamisessa tavoitellaan sitä, että rakennukset ovat kiinni ka-
dun varressa, mikä osaltaan auttaa priorisoimaan jo rakennettua tila 
rakentamisen alueena.

 Vuorovaikutus alueen asukkaiden kanssa tulee olla elimellinen osa 
suunnittelua ja suunnittelussa tulee huomioida ympäröivän alueen 
arkkitehtoninen luonne ja se, että uusi kerros toimii hyvin suhteessa 
vanhaan.

Lautakunnan hyväksymä vastaehdotus pitää sisällään linjauksia, jotka 
koskevat hanketta kokonaisvaltaisesti, eikä vastaehdotus sellaisenaan 
sovellu varausehdoksi. Lautakunnan vastaehdotusta on pidettävä 
hankkeen jatkosuunnitteluohjeena, joka on huomioitava, kun alueen 
kehittämistä tehdään yhteistyössä kaupungin ja varauksensaajan 
kanssa.

Toimivalta

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Liitteet

1 Kartta varausalueesta
2 Alppilan_pohjoisosa_varausehdot_200903

Oheismateriaali

1 Hakemus 15.6.2020
2 Hakemus 15.6.2020, liite, UNIO52 esite
3 Savonkadun _kehittamisvaraus_Arviointi
4 Suunnitteluvaraushakemus-Savonkatu-Skanska
5 Esitys-Savonkatu-Skanska

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 29.09.2020 § 559

HEL 2020-009944 T 10 01 01 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Alppilan poh-
joisosan Savonkadun alueen varaamista NCC Property Development 
Oy:lle (y-tunnus 1765519-3) toimitila- ja asuntoalueen suunnittelua var-
ten (kehittämisvaraus) seuraavin ehdoin:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen. Alueen pinta-ala on noin 7 
hehtaaria.

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

yleisiä varausehtoja.
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(varaustunnus L1112-3)

Lautakunta toteaa, että kohdan varausehtojen kohdan 3 c tulee huo-
mioida seuraavat linjaukset: kallioalueita säilytetään mahdollisimman 
laajoina painottaen sitä, miten asukkaat käyttävät suunnittelualueen 
kallioita ja puistoja. Käyttäjien kokemuksia käytetään suunnittelun poh-
jana samoin kuin muuta käyttäjädataa – esimerkiksi matkapuhelinda-
taa. Rakentamisessa tavoitellaan sitä, että rakennukset ovat kiinni ka-
dun varressa mikä osaltaan auttaa priorisoimaan jo rakennettua tila ra-
kentamisen alueena. Vuorovaikutus alueen asukkaiden kanssa tulee 
olla elimellinen osa suunnittelua ja suunnittelussa tulee huomioida ym-
päröivän alueen arkkitehtoninen luonne ja se, että uusi kerros toimii 
hyvin suhteessa vanhaan.

Käsittely

29.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta toteaa, että kohdan varausehtojen kohdan 
3 c tulee huomioida seuraavat linjaukset: kallioalueita säilytetään mah-
dollisimman laajoina painottaen sitä, miten asukkaat käyttävät suunnit-
telualueen kallioita ja puistoja. Käyttäjien kokemuksia käytetään suun-
nittelun pohjana samoin kuin muuta käyttäjädataa – esimerkiksi matka-
puhelindataa. Rakentamisessa tavoitellaan sitä, että rakennukset ovat 
kiinni kadun varressa mikä osaltaan auttaa priorisoimaan jo rakennet-
tua tila rakentamisen alueena. Vuorovaikutus alueen asukkaiden kans-
sa tulee olla elimellinen osa suunnittelua ja suunnittelussa tulee huo-
mioida ympäröivän alueen arkkitehtoninen luonne ja se, että uusi ker-
ros toimii hyvin suhteessa vanhaan.

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

22.09.2020 Pöydälle

15.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, tiimipäällikkö, kiinteistökehitys, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 876
Englantilaisen koulun koulutalohankkeen jatkovalmistelua koskeva 
sopimus ja koulutalon hallintamalli

HEL 2020-012488 T 02 05 03 01

Päätös

A)

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteen 1 mukaisen Kiinteistö Oy Helsingin 
Toimitilojen kanssa tehtävän sopimuksen Englantilaisen koulun koulu-
talohankkeen jatkovalmistelusta esitetyn hallintamallin mukaisesti. 

B)

Kaupunginhallitus oikeutti teknisen johtajan allekirjoittamaan sopimuk-
sen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus koulutalohankkeen jatkovalmistelusta
2 Verohallinon ohjaus

Muutoksenhaku

A) Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-
litus

B) Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Helsingin 
Toimitilat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian tausta

Kaupunginhallitus on 30.3.2020 § 222 päättänyt varata tontit 29026/9 ja 
29026/10 Englantilaisen koulun säätiö sr:lle perustettavan yhtiön lu-
kuun osittain yksityisellä rahoituksella toteutettavaksi suunnitellun kou-
luhankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. 

Päätöksen mukaan Haagaan, osoitteeseen Eliel Saarisen tie 41–45 
tonttien 29026/9 ja 29026/10 alueelle on tarkoitus rakentaa Englantilai-
selle koululle uudisrakennus. Rakennuksen omistajaksi tulee perustet-
tava yhtiö, jossa enemmistöosakkaana on Kiinteistö Oy Helsingin Toi-
mitilat ja vähemmistöosakkaana Englantilaisen koulun säätiö sr. 

Kaupunki on tehnyt alueellaan toimivien yksityisten opetuksen järjestä-
jien kanssa erilaisin ehdoin sopimuksia (koulusopimus), joissa on sovit-
tu yksityisten opetuksen järjestäjien ja kaupungin välisestä yhteistyöstä 
perusopetuksen järjestämisestä perusopetuslain 4 §:n mukaisesti sekä 
sopimuskoulujen velvollisuuksista osana kaupungin kouluverkkoa. 

Kaupunki on tämän mukaisesti tehnyt koulusopimuksen Englantilaisen 
koulun säätiö sr:n kanssa. Sopimuskoulujen yksittäisiä peruskorjaus-
hankkeita on aiemmin rahoitettu niin sanotulla koululainajärjestelmällä. 
Koska sopimuskouluille maksettava valtionosuus ei sisällä tilakustan-
nusten pääomaosuutta, on kaupunki muiden mahdollisten rahoittajata-
hojen puuttuessa lainoittanut hankkeita koululainajärjestelmällä. Koulu-
lainajärjestelmän mukaisia lainoja ei lyhennetä ja ne erääntyvät mak-
settaviksi vain, jos kyseisiä lainoitettuja opetustiloja ei enää käytetä 
opetustarkoitukseen. 

Koululainojen vakuuksina ovat koulurakennukset käyvästä arvostaan, 
käytännössä teknisestä arvostaan. Koska koululainoja ei lyhennetä, on 
järjestelmän jatkamisen kannalta osoittautunut ratkaisemattomaksi on-
gelmaksi, että velkamäärät kumuloituvat suhteessa vakuutena olevien 
koulurakennusten vakuusarvon kehitykseen. Sopimuskoulut eivät kau-
pungin kouluja koskevista hankkeista poiketen saa valtiolta palautuk-
sena myöskään investointihankkeiden sisältämiä arvonlisäveroja ja ky-
seiset verot jäävät hankkeen lopullisiksi kustannuksiksi.

Tilojen ylläpitämiseen tarvittavat investoinnit ovat olleet mittaluokaltaan 
suhteellisen pienimuotoisia ja rahoitustarpeeseen on toistaiseksi voitu 
vastata yllä kuvatulla koululainajärjestelmällä. Englantilaisen koulun 
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kohdalla on kuitenkin päädytty tilanteeseen, jossa sen tällä hetkellä hal-
linnoima koulurakennus on lähivuosina käyttöikänsä päässä. Uudet 
tarvittavat tilat on tarkoitus toteuttaa korvaavalla uudisrakentamisella. 
Esitetyn uudisrakentamishankeen kustannukset ovat huomattavasti 
korkeammat, kuin mihin lähinnä pienehköihin peruskorjauksiin tarkoite-
tun koululainajärjestelmän puitteissa toteutettujen korjausten yhteydes-
sä on varauduttu. Englantilaisen koulun tiloja koskevan rakennushank-
keen edellyttämän rahoitustarpeen voidaan voimassa olevan kaavan ja 
muiden lähtötietojen perusteella arvioida olevan noin 40 miljoonaa eu-
roa (alv. 0). Summalle laskettava arvonlisäveron määrä olisi noin 9,6 
milj. euroa, mikä nyt esitettävässä uudessa mallissa ei jäisi hankkeen 
kustannukseksi. Aiempien pienten peruskorjaus- ja laajennushankkei-
den yhteydessä koululainajärjestelmän puitteissa myönnettyjen lainojen 
pääomat ovat olleet vain muutamia miljoonia euroja. Koska opetuksen 
viimekätinen järjestämisvastuu helsinkiläisille oppilaille on kaupungilla, 
joutuu kaupunki viime kädessä huolehtimaan myös riittävien opetustilo-
jen järjestämisestä. Opetustilojen ajautuessa käyttökelvottomaan kun-
toon ennakoimattomasti voi tämä aiheuttaa huomattavia lisäkustannuk-
sia, jotka loppujen lopuksi tulevat kaupungin kustannukseksi.

Uusi toteutus- ja hallintamalli

Uusi toteutus- ja hallintamalli on tarkoitus pilotoida Englantilaisen kou-
lun säätiön kanssa yhteistyössä siten, että jatkossa pääasiallisesti 
kaikki vastaavat yksityisten opetuksen järjestäjien tilahankkeet toteute-
taan tämän mallin mukaisesti. 

Toteutus- ja hallintamallin suunnittelun tavoitteena on ollut toteuttaa yk-
sityiselle opetuksen järjestäjälle terveelliset ja turvalliset koulutilat ny-
kyisten tilalle. Lähtökohtana on, että yksityisen opetuksen järjestäjän 
koulukiinteistöinvestointia varten perustetaan erillinen osakeyhtiö (kou-
lutaloyhtiö), joka Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen tytäryhtiönä kuu-
luisi kaupunkikonserniin. 

Hallintamallin tavoitteena on, että koulutaloyhtiön osakkeenomistajat 
(Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat ja yksityinen opetuksen järjestäjä) 
yhdessä huolehtivat hankkeen toteutuksesta sekä elinkaaren aikana 
koulurakennuksen hyvästä ylläpidosta ja omistaja-arvon säilymisestä. 
Tavoitteena on toteuttaa investoinnit siten, että siihen liittyvät arvonli-
säverot voidaan kaupungin muiden kouluhankkeiden tavoin saada pa-
lautuksena takaisin ilman, että ne jäävät investoinnin lopulliseksi kus-
tannukseksi. Edelleen hallintamallin tavoitteena on, että opetuksen jär-
jestäjän valtionrahoitukseen sisältyvä kiinteistönhuoltoon tarkoitettu ra-
hoitus voidaan jatkossakin käyttää koulurakennuksen ylläpitoon. Koulu-
taloyhtiön rahoitus on huomioitu vuotta 2021 koskevan talousarvioesi-
tyksen valmistelussa.
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Koulutalohankkeen (jäljempänä hanke) on tarkoitus uudistaa edellä ku-
vattujen yksityisten opetuksen järjestäjien koulutilajärjestelyjä sekä näi-
hin liittyviä rahoitusratkaisuja. Hankkeessa sovellettavassa toimintamal-
lissa Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat omistaa enemmistöosuuden kou-
lutaloyhtiöistä, joista kunkin yhtiön tarkoituksena olisi rakentaa ja hal-
linnoida opetustoiminnassa käytettävää/käytettäviä rakennuksia tiettyä 
sopimuskoulua varten. Lähtökohtaisesti kussakin koulutaloyhtiössä on 
pienellä omistusosuudella mukana myös kyseinen koulurakennuksessa 
opetustoimintaa harjoittava yksityinen opetuksen järjestäjä. 

Uudessa mallissa Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat vuokraa arvonlisä-
verollisena koulutaloyhtiöltä sen omistamat tilat täysvastuullisesti pää-
omavuokrauksen periaattein. Tämän jälkeen Kiinteistö Oy Helsingin 
Toimitilat edelleen vuokraa tilat arvonlisäverollisena kaupungille siten, 
että Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat huolehtii vuokrattavien koulutilo-
jen isännöinnistä ja ylläpidon koordinoinnista. Kaupunki puolestaan 
luovuttaa vuokralle ottamansa koulurakennuksen käyttöoikeuden vas-
tikkeetta koulutaloyhtiössä vähemmistöosakkaana olevalle yksityiselle 
opetuksen järjestäjälle opetuksen järjestämiseksi tarvittavaksi ajaksi. 
Muina aikoina kaupungille jää oikeus käyttää vuokrattuja tiloja sekä 
myös koulurakennuksen hallintaoikeus. Lähtökohtana on, että tilojen il-
ta- ja viikonloppukäyttö järjestetään kuten muissakin kaupungin hallin-
nassa olevissa koulurakennuksissa.

Kaupungin ja yksityisen opetuksen järjestäjän välillä on tarkoitus solmia 
sopimus rakennuksen vastikkeettomasta käytöstä opetustoimintaan ja 
siihen välittömästi liittyviin tarkoituksiin sekä tähän käyttöön liittyvistä 
osapuolten vastuista, velvollisuuksista ja kustannusjaosta.  

Uusi malli mahdollistaa rakentamiseen sisältyvien arvonlisäverojen vä-
hentämisen asiassa saadun ennakkoratkaisun ja verotuksen ohjausrat-
kaisun mukaisesti, minkä vuoksi hankkeen jatkoselvittäminen on tarkoi-
tuksenmukaista.

Verohallinnon arvonlisäverotusta koskeva ohjaus on liitteenä 2.

Sopimus

Helsingin kaupungin ja Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen tarkoitukse-
na on sopia hankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämisestä tonteille 
29026/9 ja 29026/10 sekä muusta hankkeen jatkovalmistelusta. 

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat tekee perustettavan koulutaloyhtiön 
lukuun tehtävien hankintojen hankintapäätökset liitteenä olevan sopi-
muksen mukaisesti sekä toimii kyseisten hankintojen tilaajana. Kau-
punki sitoutuu toteuttamaan sopijapuolten yhdessä määrittelemät tarvit-
tavat toimenpiteet hankkeen jatkovalmistelussa sekä osoittamaan tä-
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hän tarvittavat henkilöstöresurssit sopimuksen liitteessä 1 kuvatulla ta-
valla. 

Sopimus on liitteenä 1. Sopimuksen liitteet ovat oheismateriaalissa. 

Ohjausryhmä

Sopijapuolet perustavat ohjausryhmän hankkeen toteuttamista ja sopi-
japuolten välistä yhteistyötä varten. Ohjausryhmän toiminnan aikana 
hankeen valmistelun yhteydessä kaupunki varmistaa toteutus- ja hal-
linnointimallin valtiontukioikeudellisen arvioinnin.

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja valvoa hankkeen etenemistä. 
Kumpikin sopijapuoli nimeää ohjausryhmään kolme jäsentä ja lisäksi 
Englantilaisen koulun säätiö sr:ää pyydetään nimeämään ohjausryh-
mään yksi jäsen. Kaupunki ja Englantilaisen koulun säätiö sr voivat ni-
metä lisäksi kullekin ohjausryhmään nimeämälleen jäsenelle varajäse-
nen. Kansliapäällikkö nimeää kaupungin edustajat ohjausryhmään.

Hankkeen jatkovalmistelun kustannuksista vastaa lähtökohtaisesti pe-
rustettava koulutaloyhtiö, jonka lukuun jatkovalmisteluvaiheen hankin-
nat tehdään. Hankkeen ohjausryhmässä käsitellään sellaiset hankin-
nat, joiden arvo ylittää 100 000 euroa. 

Kaupungin hankkeen hyväksi jatkovalmistelussa tekemät omat työsuo-
ritukset (virkatyö) eivät sisälly hankkeen jatkovalmistelun kustannuksiin 
eikä niitä ole tarkoitus siirtää perustettavalle koulutaloyhtiölle. Kiinteistö 
Oy Helsingin Toimitiloille sen käynnistämisvaiheen omista työsuorituk-
sista aiheutuvat kohtuulliset kustannukset Kiinteistö Oy Helsingin Toi-
mitilat kohdistaa perustettavalle koulutaloyhtiölle.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat maksaa jatkovalmistelun hankintoihin 
ja sen omiin työsuorituksiin liittyvät sellaiset kustannukset, jotka tulevat 
maksettaviksi ennen koulutaloyhtiön perustamista, ja perii kyseiset kus-
tannukset koulutaloyhtiöltä sen perustamisen jälkeen. 

Mikäli kaupunki päättää keskeyttää hankkeen, korvaa kaupunki sopi-
muksen mukaisista hankkeen jatkovalmistelun aiheuttamista kustan-
nuksista enintään 750 000 euroa.

Kaupunki myöntää tarvittaessa lyhytaikaista vakuudetonta konsernitilin 
käyttöoikeustilin limiittiä Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloille hankkeen 
rahoittamiseen ennen koulutaloyhtiölle haettavaa pitkäaikaista lainara-
hoitusta. Tarvittavat rahoituspäätökset hankkeen toteuttamiseksi tuo-
daan päätöksentekoon siinä yhteydessä, kun kaupunki tekee päätök-
sen hankkeen toteuttamisesta ja toteutusvaiheeseen siirtymisestä. Ta-
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voitteena on, että hankkeen toteuttaminen voidaan tarvittavien selvitys-
ten valmistuttua tuoda päätöksentekoon syyskaudella 2021.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituk-
sen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty 
muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus koulutalohankkeen jatkovalmistelusta
2 Verohallinon ohjaus

Oheismateriaali

1 Sopimuksen LIITE1 ja LIITE2

Muutoksenhaku

A) Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-
litus

B) Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Helsingin 
Toimitilat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Tekninen johtaja
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§ 877
Lyhennysvapaan myöntäminen Helsinki Allas Oy:n lainalle

HEL 2020-013359 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsinki Allas Oy:lle lyhennysvapaata 
lainan numero 2101003107 aikavälillä 1.1. - 30.6.2021 erääntyville ly-
hennyserille. Lyhennyserät, yhteensä 49 450,56 euroa, siirretään mak-
settaviksi laina-ajan loppuun pidentäen sen kestoa kuudella kuukaudel-
la. Pidennyksen jälkeen lainan viimeinen maksuerä on 30.11.2026. 
Muut lainaehdot pysyvät ennallaan.

Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsinki Allas Oy:n ehdo-
tuksen kaupungin osavakuutena olevasta, yrityskiinnityksen alaiseen 
omaisuuteen sisältyvästä, ravintolatoimintansa liiketoimintakaupasta 
seuraavin ehdoin:

a) Kaupunginhallituksen päätösten toimeenpanon edellytyksenä on, et-
tä ravintolatoiminnan liiketoimintakaupan tuotto on vähintään yhtiön 
3.12.2020 ilmoittaman mukainen (liikesalainen)

b) ravintolaliiketoiminnan myynnistä saatavat varat tulee käyttää yhtiön 
lyhytaikaisten ostovelkojen maksamiseen sekä kassavarojen vahvista-
miseen.

c) ehdotetulle järjestelylle tulee olla kaikkien pantinhaltijoiden suostu-
mus sekä päätös vastaavan lyhennysvapaan ja laina-ajan pidennyksen 
myöntämisestä

d) vakuudettomia yritysluottoja yhtiölle myöntäneiden tahojen tulee li-
säksi hyväksyä lainoillensa vastaava viivästyskoroton maksuaika tam-
mi-kesäkuulle 2021, ja sitoutua olemaan korottamatta myöntämiensä 
luottojen korkoa ko. ajanjaksolla

e) Lisäksi yhtiön omistajat velvoitetaan asettamaan 300 000 euroa Hel-
sinki Allas Oy:n nimissä olevalle pankin sulkutilille 30.6.2022 asti, taik-
ka järjestämään 300 000 euron määräinen lisärahoitus muilla vastaavil-
la yhtiön omistajia sitovilla järjestelyillä, käytettäväksi mahdollisien tule-
vien kassavajeiden kattamiseen. Tilillä olevat varat voidaan pantinhalti-
joiden suostumuksella vapauttaa yhtiön kassan kohentamiseen. Tiliva-
rat vapautuvat tallettajille, mikäli niitä ei ole käytetty edellä mainitulla 
tavalla 30.6.2022 mennessä. Talletuksen tulee olla tehtynä ennen ra-
vintolaliiketoimintakaupan toteuttamista. Mikäli yhtiö ajautuu selvitysti-
laan, hakeutuu yrityssaneeraukseen, vaihtaa omistajaa, purkautuu tai 
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liiketoiminta päättyy tai muuttuu olennaisesti, tilivarat käytetään va-
kuusvelkojien vastuiden poismaksuun vastuiden suhteessa.

Mikäli järjestely toteutuu, kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin-
kanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä tekemään lai-
nadokumentaatioon päätöksen mukaiset muutokset ja huolehtimaan 
muista päätöksen toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki Allas Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Allas Oy omistaa Katajanokan kaupunginosaan rakennutta-
mansa ympäri vuoden toimivan merikylpylän. Meren päälle on raken-
nettu kolmen kelluvan altaan kokonaisuus laajoine laiturialueineen. 
Kylpyläkävijöitä palvelevat kolme saunaa, suihkutilat, pukuhuoneet se-
kä seminaaritila, kahvila ja ravintola. Kesäisin ravintola-alueena toimi-
vat myös laaja-alaiset rakennusten päällä ja sivulla sijaitsevat avote-
rassit. Kesällä järjestettäviä tapahtumia varten rakennusten keskellä si-
jaitsee esiintymislava nurmikenttineen.

Kaupunginvaltuusto päätti 2.12.2015, § 330 myöntää Helsinki Allas 
Oy:lle 1000 000 euron lainan merikylpylän rakentamisen osarahoituk-
seksi.
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Kaupunginhallitus päätti 27.5.2019, § 399 myöntää yhtiölle kahden 
vuoden pidennyksen lainan takaisinmaksuaikaan. Lyhennyserät lasket-
tiin uudelleen 1.6.2019 -  30.11.2025 väliselle ajalle siten, että ne sa-
malla muuttuivat kuukausittain suoritettaviksi. Yhtiö tarvitsi tuolloin uut-
ta rahoitusta välttämättömiin korjausinvestointeihin ja kohtuullisen lyhy-
taikaisen rahoituksen pidentämistä likviditeettitilanteen helpottamiseksi. 

Vallitseva koronatilanne on vaikuttanut merkittävästi Helsinki Allas Oy:n 
toimintaedellytyksiin. Yhtiö sulki merikylpylän toiminnan                 
18.3.- 31.5.2020 väliseksi ajaksi. Sulkemispäätöksen pohjana oli edus-
kunnan 18.3.2020 hyväksymä valmiuslain käyttöönottoasetus, jonka 
yhtenä hallituksen linjaamana toimenpiteenä suljettiin mm. uimahallit ja 
muut urheilutilat. Lisäksi suositeltiin yksityisen ja kolmannen sektorin 
toimijoiden menettelevän samoin. Toimenpiteiden tarkoituksena oli 
pandemiaksi muodostuneen koronaviruksen leviämisen hidastaminen 
ja hengenvaarassa olevien väestöryhmien suojeleminen. Merikylpylä 
avattiin kesäkuun alussa vallitsevin poikkeusmenettelyin, joka käytän-
nössä tarkoitti toimintojen supistamista ja normaalia vähäisempää 
asiakasmäärää. Poikkeusmenettelyt yhtiön toiminnassa jatkuvat edel-
leen.

Koronaviruksen aiheuttamien talousvaikeuksien vuoksi useat kaupun-
gin laina-asiakkaat joutuivat tilapäisiin maksuvaikeuksiin. Kaupungin-
hallitus päätti 6.4.2020 myöntää rahoitusjohtajalle oikeuden päättää 
kaupungin laina-asiakkaiden enintään kuuden kuukauden lyhennysva-
paiden myöntämisestä. Rahoitusjohtaja päätti 9.4.2020, § 20, myöntää 
Helsinki Allas Oy:lle lainan lyhennysvapaata 1.4. – 30.9.2020 välisen 
ajan ja pidentää yhtiön laina-aikaa vastaavan ajan. Samassa yhteydes-
sä yhtiön päärahoittajat tekivät vastaavan päätöksen ja lisäksi yhtiö sai 
Finnvera Oy:n 80 % takauksella 800 000 euron lisärahoituksen rahoi-
tuslaitoksilta. Yhtiön taloudellista tilannetta helpottivat myös valtion 
myöntämät avustukset. 

Pääasiassa koronaviruksen aiheuttama asiakasmäärien pienentyminen 
heikensi kuitenkin edelleen yhtiön likviditeettiä. Kaupunginhallitus päätti 
19.10.2020, § 657 myöntää yhtiölle edelleen lyhennysvapaata 1.10. - 
31.12.2020 väliselle ajalle siten, että lyhennyserät, yhteensä 24 725,28 
euroa, siirrettiin maksettavaksi viimeisen, 31.5.2026 tapahtuvan, lyhen-
nyserän yhteyteen. Järjestelyn tarkoituksena oli antaa emoyhtiölle ai-
kaa hankkia yhtiölle lisää oman pääoman ehtoista rahoitusta ja siten 
vahvistaa tytäryhtiönsä rahoituspohjaa. Yhtiön ilmoittaman mukaan 
suunniteltu lisäpääomittaminen ei vallitsevassa tilanteessa kuitenkaan 
ollut lopulta järjestettävissä.

Kaupungin syksyllä myöntämän lyhennysvapaan jälkeen ensimmäinen 
lyhennysohjelman mukainen lainanlyhennys on 31.1.2021. Sisätiloihin 
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siirtyminen koronavirustilanteen nopeasti pahentuessa on vähentänyt 
edelleen yhtiön tuloja ennustettua enemmän. Emoyhtiö ei ole saanut 
uusia pääomia, joten tytäryhtiö Helsinki Allas Oy:n lyhytaikaiset ostove-
lat ovat kasvaneet merkittävästi. 

Helsinki Allas Oy hakee nyt kaupungilta ja muilta rahoittajiltaan lainojen 
lyhennysvapaata edelleen kuuden kuukauden ajalle siten, että laina-
aika pitenisi vastaavasti. Kaupungin lainan lyhennykset, yhteensä      
49 450,56 euroa, siirrettäisiin maksettavaksi laina-ajan loppuun, jolloin 
viimeinen lyhennyserä maksettaisiin 30.11.2026. Yhtiölle asetettujen 
kovenanttien mukaisesti kaikkien päärahoittajien on suostuttava yhtiön 
rahoituksessa tapahtuviin muutoksiin. Muut päärahoittajat ovat tehneet 
vastaavat ehdolliset lainojen lyhennysvapaata koskevat päätökset, ja 
ne toteutuvat kaikkien päärahoittajien osallistuessa järjestelyyn. Lisäksi 
Helsinki Allas Oy hakee kovenantin mukaisesti päärahoittajiltaan lupaa 
ulkoistaa ravintolatoimintansa liiketoimintakaupalla. Ravintolaliiketoi-
minta on kaupungin lainan vakuuksiin sisältyvän yrityskiinnityksen 
alaista omaisuutta, ja liiketoiminnan myynti heikentää kaupungin va-
kuusasemaa. Yhtiön toimittamien tietojen perusteella toiminnan jatku-
vuuden varmistaminen lyhyellä aikavälillä edellyttää esityksen mukaisia 
laina-aika- ja lisärahoitusjärjestelyjä.

Liiketoimintakaupasta saadut varat yhtiö käyttää likviditeettinsä vahvis-
tamiseen. Päärahoittajat vaativat edellä mainittujen päätösten ehtona 
yhtiön omistajia tallettamaan 300 000 euroa pankin sulkutilille 
30.6.2022 asti käytettäväksi mahdollisien tulevien kassavajeiden kor-
jaamiseksi.

Kaupungin lainan vakuutena on kaupungin vuokravakuuden jälkeen 
parhaalla etusijalla oleva Helsinki Allas Oy:n kylpylätoiminnon vuokra-
oikeuskiinnitys, joka vuokraoikeuden lisäksi sisältää kaikki kylpylän ra-
kennukset ja rakennelmat. Lisävakuutena on parhaalla etusijalla Hel-
sinki Allas Osakeyhtiöön kohdistuva yrityskiinnitys, jonka piiriin kuuluu 
yhtiön irtain- ja immateriaaliomaisuus. Vakuudet ovat päävelkojien yh-
teisessä vakuuspoolissa. Ravintolarakennus vuokraoikeuksineen ei ole 
vakuuspoolissa eikä kaupunki ole rahoittanut ravintolatoimintaa.

Mikäli kaupunginhallitus päättää myöntää Helsinki Allas Oy:n hakeman 
lyhennysvapaan, seuraava kaupungin lainan lyhennys on 31.7.2021 ja 
jäljellä olevan lainasaatavan pääoma ennen lyhennystä on 560 439,50 
euroa.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää-
detyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta 
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut 
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tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kaupungin talouden 
tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten 
tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna 
voida katsoa vaarantuvan Helsinki Allas Oy:lle myönnetyn lyhennysva-
paan johdosta.

Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen. Näin 
määräytyvä korko on ollut lainan myöntämisestä lukien 0,00 %:ia. Kos-
ka lainan korko on alhaisempi kuin markkinaehtoisesti määräytyvä kor-
ko, sisältää laina korkotukea. Kertyneen tuen määrä 1.1.2021 saakka 
on 172 426,90 euroa ja tuki jäljellä olevalta laina-ajalta on yhteensä     
37 055,67 euroa. Tuen laskennassa on käytetty Euroopan komission 
tiedonannon viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan 
menetelmän tarkistamisesta (EUVL 2008/C 14/02) mukaista viitekorkoa 
siten, että marginaali on 31.5.2019 saakka 4,00 %:ia ja 1.6.2019 lukien 
2,20 %:ia perustuen yrityksen ja sen emoyhtiön luottokelpoisuusluok-
kaan ja vakuuksien tasoon. Helsinki Allas Oy:lle myönnetyn lainan si-
sältämä valtiontuki on käsitelty komission asetuksen (EU) N:o 
651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) 17 artiklan mukaisena pk-
yrityksen investointitukena.

Asetuksen sallima enimmäistuki-intensiteetti on 10 % tukikelpoisista 
kustannuksista. Hankkeen tukikelpoiset hyväksyttävät kustannukset 
ovat yhteensä 3.300.000 euroa ja tuen määrä on laina-ajan pidennyk-
sen jälkeen 6,3 %:ia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävät tu-
kikelpoiset kustannukset koostuvat maanpäällisten rakennusten raken-
nuskustannuksista kaupunginvaltuuston päätöksen 2.12.2015 § 330 ja 
kaupunginhallituksen päätöksen 25.1.2016 § 62 mukaisesti.

Tuensaajaa Helsinki Allas Oy:tä kohtaan ei ole annettu sellaista komis-
sion aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintäpää-
töstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille 
soveltumattomaksi eikä Helsinki Allas Oy ole ryhmäpoikkeusasetuksen 
mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut ryhmä-
poikkeusasetuksen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset.

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekevät lainan sisältämän tuen muu-
toksista komissiolle työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä jälki-
ilmoituksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi
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Liitteet

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki Allas Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 878
Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaa-
leissa

HEL 2020-012437 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi Keskustakirjasto Oodin, Arabianrannan, 
Etelä-Haagan, Jakomäen, Kontulan, Laajasalon, Lauttasaaren, Oulun-
kylän, Paloheinän, Pasilan, Pitäjänmäen, Pohjois-Haagan, Suutarilan, 
Tapulikaupungin, Töölön ja Vallilan kirjastot, kulttuurikeskus Stoassa si-
jaitsevan Itäkeskuksen kirjaston, kulttuurikeskus Malmitalossa sijaitse-
van Malmin kirjaston, kulttuurikeskus Vuotalossa sijaitsevan Vuosaaren 
kirjaston, Vuotalon aulatilan, Maunula-talon, Myllypuron mediakirjaston, 
Pihlajamäen ja Viikin nuorisotalot, Helsingin kaupungintalon, Kallion vi-
rastotalon sekä Kauppakeskus Citycenterissä, Kauppakeskus Hertsis-
sä, Kauppakeskus Kampissa, Kauppakeskus Redissä, Kauppakeskus 
Kaaressa, Kauppakeskus Ristikossa, Kauppakeskus Ruoholahdessa ja 
Ostoskeskus Munkkivuoressa sijaitsevan tilan Helsingin kaupungin 
yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2021 kuntavaaleissa liit-
teestä 1 ilmenevinä aikoina.

Hyväksyessään päätösesityksen ennakkoäänestyspaikat kaupungin-
hallitus kehotti jatkovalmistelussa laajentamaan ennakkoäänestyspaik-
kojen aukioloaikoja niin, että lähtökohtaisesti aukioloajat ovat vaalilain 
rajoissa mahdollisimman laajat sekä kehottaa lisäämään äänestyspaik-
koja tarpeellisilla alueilla ulkotiloihin teltta- tai konttiratkaisuilla.

Käsittely

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Lisäys päätösehdotukseen:

"Hyväksyessään päätösesityksen ennakkoäänestyspaikat kaupungin-
hallitus kehottaa jatkovalmistelussa laajentamaan ennakkoäänestys-
paikkojen aukioloaikoja niin, että lähtökohtaisesti aukioloajat ovat vaali-
lain rajoissa mahdollisimman laajat sekä kehottaa lisäämään äänestys-
paikkoja tarpeellisilla alueilla ulkotiloihin teltta- tai konttiratkaisuilla."

Perusteet:
Oikeusministeriön kirjeessä kunnille vaalien järjestämisestä todetaan, 
että kunnan on huolehdittava että äänestyspaikkoja on riittävästi ja nii-
den aukioloajat ovat vaalilain rajoissa mahdollisimman laajat (vaalilain 
mukaiset maksimit arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin 9-18). Kirjeessä 
todetaan myös, että "Kunta voi harkita myös yleisen ennakkoäänestys-
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paikan ja/tai vaalipäivän äänestyspaikan äänestystilan sijoittamista ul-
kotilaan (esimerkiksi telttaan äänestyspaikan pihalle)". Lisäksi kirjeessä 
todetaan, että kunta voi suositella, että osa äänestysajasta varattaisiin 
ensisijaisesti ns. riskiryhmiin kuuluville. Ennakkoäänestyspaikkoja on 
esityksessä yhteensä 34, kun vuoden 2019 eduskunta- ja eurovaalien 
ennakkoäänestyksessä niitä oli yhteensä 37.

Kannattaja: Sanna Vesikansa

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennakkoäänestyspaikat Helsinki kuntavaalit 2021
2 Oikeusministeriön kirje 1.10.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus määrää Keskustakirjasto Oodin, Arabianrannan, Ete-
lä-Haagan, Jakomäen, Kontulan, Laajasalon, Lauttasaaren, Oulunky-
län, Paloheinän, Pasilan, Pitäjänmäen, Pohjois-Haagan, Suutarilan, 
Tapulikaupungin, Töölön ja Vallilan kirjastot, kulttuurikeskus Stoassa si-
jaitsevan Itäkeskuksen kirjaston, kulttuurikeskus Malmitalossa sijaitse-
van Malmin kirjaston, kulttuurikeskus Vuotalossa sijaitsevan Vuosaaren 
kirjaston, Vuotalon aulatilan, Maunula-talon, Myllypuron mediakirjaston, 
Pihlajamäen ja Viikin nuorisotalot, Helsingin kaupungintalon, Kallion vi-
rastotalon sekä Kauppakeskus Citycenterissä, Kauppakeskus Hertsis-
sä, Kauppakeskus Kampissa, Kauppakeskus Redissä, Kauppakeskus 
Kaaressa, Kauppakeskus Ristikossa, Kauppakeskus Ruoholahdessa ja 
Ostoskeskus Munkkivuoressa sijaitsevan tilan Helsingin kaupungin 
yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2021 kuntavaaleissa liit-
teestä 1 ilmenevinä aikoina.

Esittelijän perustelut
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Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021. Ennakkoäänestysaika on 7.–
13.4.2021. Vaalilain 9 § 1 momentin mukaan kunnanhallitus päättää 
yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista sekä 
määrää niiden aukioloajoista vaalilain 48 § 1 momentin mukaisesti. 
Kunnat voivat täyttää lakisääteisen velvollisuutensa harkintansa mu-
kaan joko omin järjestelyin tai ostamalla tarvittavat palvelut. 

Yleisistä ennakkoäänestyspaikoista on päätettävä niin hyvissä ajoin, 
jotta ne voidaan ilmoittaa ja vahvistaa oikeusministeriön ohjeen mukai-
sesti viimeistään 29.1.2021 klo 12. Ennakkoäänestyspaikkojen tiedot 
merkitään edellä mainittuun määräaikaan mennessä vaalitietojärjes-
telmän pohja- ja paikkatietojärjestelmään. Äänioikeutetuille postitetta-
vaan ilmoituskorttiin liitetään luettelo äänioikeutetun omassa vaalipiiris-
sä olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista.

Oikeusministeriön ohjeistuksen (liite 2) mukaan ennakkoäänestyspai-
kan on oltava taloudellisilta ja aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisim-
man puolueeton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät sinne mie-
luusti tulevat. Lisäksi oikeusministeriön ohjeissa painotetaan äänestys-
paikan tilan ja sijainnin sopivuutta äänestämiseen myös järjestyksenpi-
don sekä vaalimainontakiellon noudattamisen näkökulmasta. Vaalilain 
ja oikeusministeriön ohjeiden mukaan vähimmäisvaatimuksena on, että 
vaalikampanjointi ja -mainonta eivät saa näkyä tai kuulua ennakkoää-
nestyspaikkaan tai sen sisäänkäyntiin.

Oikeusministeriö kehottaa kuntia myös ottamaan huomioon koronavi-
rustilanteen ja varautumaan siihen mahdollisuuteen, että pandemiara-
joitukset ovat edelleen voimassa. Tämä tarkoittaa joitakin erityisjärjes-
telyjä kuntavaalien toimittamisessa. Yleisten ennakkoäänestyspaikko-
jen kohdalla oikeusministeriö korostaa kiinnittämään huomiota erityi-
sesti ennakkoäänestyspaikkojen riittävän suureen tilaan, mahdollisuu-
teen pitää turvavälejä jonossa ja äänestäessä, riittävän suureen en-
nakkoäänestyspaikkojen määrään sekä ennakkoäänestyspaikkojen 
laajoihin aukioloaikoihin.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi äänestystilan on oltava sellainen, 
että vaalisalaisuus ja -rauha säilyvät. Tilan tulee olla myös riittävän 
suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli ää-
nestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten. Mikäli en-
nakkoäänestystila sijoitetaan sellaiseen paikkaan, jossa on myös muu-
ta toimintaa, tulee huolehtia siitä, että se ei mitenkään häiritse äänes-
tystä. On suositeltavaa, että äänestystoimitusta varten varataan oma 
huone tai tila, joka selvästi erotetaan omaksi tilakseen äänestystä var-
ten. Ennakkoäänestyspaikassa on oltava tietoliikenneyhteys, jonka on 
toimittava varmasti ja turvallisesti. Lisäksi tilaan on oltava esteetön kul-
ku, jotta liikuntaesteiset henkilöt voivat käydä siellä äänestämässä. Li-
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säksi oikeusministeriön ohjeistuksessa korostetaan paikkojen pysyvyyt-
tä, jotta äänestäjien keskuudessa ei synny epätietoisuutta niiden sijain-
nista.

Helsingin yleisten ennakkoäänestyspaikkojen verkosto on aikaisemmin 
perustunut kaupungin perustamiin yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin, 
joita ovat täydentäneet Posti Oyj:n ostopalveluna perustamat ennakko-
äänestyspisteet. Helsingissä on ollut vaaleista riippuen 31–36 yleistä 
ennakkoäänestyspaikkaa. Posti Oyj on ilmoittanut, että se ei enää pe-
rusta yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja. Kuntavaalien yleisiä ennakko-
äänestyspaikkoja suunniteltaessa on pyritty säilyttämään aikaisemmin 
käytössä olleet hyvin toimineet ennakkoäänestyspaikat ja saamaan 
ennakkoäänestysverkosto kattavaksi koko Helsingin alueella. 

Yleiset ennakkoäänestyspaikat on pyritty mahdollisuuksien mukaan si-
joittamaan kaupungin omiin tiloihin, jotta voidaan varmistaa mm. ää-
nestyspaikkojen pysyvyys ja tietoliikenneyhteyksien toimiminen. Lisäksi 
ne on pyritty sijoittamaan paikkoihin, joissa helsinkiläiset äänestäjät 
muutoinkin liikkuvat. Toimiviksi ennakkoäänestyspaikoiksi ovat osoit-
tautuneet kirjastot. Kirjastoista yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina on 
saatu äänestäjiltä runsaasti myönteistä palautetta. Helsingin ennakko-
äänestysverkosto rakentuu pääosin kirjastojen varaan. Esitetään yleis-
ten ennakkoäänestyspaikkojen perustamista 19 kirjastoon. Suurin osa 
niistä on toiminut aikaisemminkin ennakkoäänestyspaikkana. Uudeksi 
ennakkoäänestyspaikaksi esitetään Malmitalossa sijaitsevaa Malmin 
kirjastoa.

Kirjastojen lisäksi ennakkoäänestyspaikkoja on pyritty löytämään kau-
pungin muista tiloista alueilla, joissa kirjastoja ei ole tai joissa kirjastot 
eivät sovellu ennakkoäänestämiseen. Esitetään ennakkoäänestyspaik-
kojen sijoittamista nuorisotiloihin (Pihlajamäen nuorisotalo ja Viikin nuo-
risotalo), kulttuuritaloihin (Maunula-talo ja Vuotalo), kaupungintalolle ja 
Kallion virastotalolle. 

Koronasta johtuvien rajoitusten vuoksi vuoden 2021 kuntavaalien en-
nakkoäänestyspaikkoja ei esitetä perustettavaksi palvelukeskuksiin ei-
kä oppilaitoksiin.

Kauppakeskuksista on saatu aiempia vaaleja enemmän ennakkoää-
nestyspaikoiksi soveltuvia tiloja. Nyt on mahdollisuus perustaa ennak-
koäänestyspiste seuraaviin kauppakeskuksiin: Kauppakeskus Citycen-
ter, Kauppakeskus Hertsi, Kauppakeskus Kaari, Kauppakeskus Kamp-
pi, Kauppakeskus Redi, Kauppakeskus Ristikko ja Kauppakeskus 
Ruoholahti. Edellisten lisäksi esitetään perustettavaksi ennakkoäänes-
tyspiste Munkkivuoren ostoskeskuksen tiloihin. Tarkemmat tiedot ilme-
nevät liitteestä 1.
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Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja valittaessa on erityistä huomiota kiin-
nitetty tilojen esteettömyyteen. 

Kuntavaalien toimittamisessa on varauduttu koronapandemiaan. En-
nakkoäänestystiloiksi on pyritty löytämään tiloja, joissa voidaan pitää 
turvavälejä niin äänestäjien kuin vaalivirkailijoidenkin osalta. Vaalien 
luotettavaan ja turvalliseen toimittamiseen varaudutaan rekrytoimalla 
vaalivirkailijoita huomattavasti aiempaa enemmän. Henkilöstöä tarvi-
taan huolehtimaan varsinaisesta vaalitoiminnasta sekä jonojen ja tur-
vavälien ohjaamiseen. Pienemmissä ennakkoäänestyspaikoissa tämä 
on erityisen tärkeää. Viestinnällä pyritään vaikuttamaan äänestämisen 
tasaisempaan jakautumiseen ennakkoäänestys ajalla. Yleensä ensim-
mäinen sekä erityisesti kaksi viimeistä ennakkoäänestyspäivää ovat 
vilkkaita. Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat laajemmat kuin 
aiemmin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennakkoäänestyspaikat Helsinki kuntavaalit 2021
2 Oikeusministeriön kirje 1.10.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2020 § 851

HEL 2020-012437 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely
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07.12.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

Keskusvaalilautakunta 20.11.2020 § 12

HEL 2020-012437 T 00 00 01

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle Arabianrannan, Ete-
lä-Haagan, Jakomäen, Keskustakirjasto Oodin, Kontulan, Laajasalon, 
Lauttasaaren, Oulunkylän, Paloheinän, Pasilan, Pitäjänmäen, Pohjois-
Haagan, Suutarilan, Tapulikaupungin, Töölön, Vallilan kirjastojen, kult-
tuurikeskus Stoassa sijaitsevan Itäkeskuksen kirjaston, kulttuurikeskus 
Malmitalossa sijaitsevan Malmin kirjaston, kulttuurikeskus Vuotalossa 
sijaitsevan Vuosaaren kirjaston, Vuotalon aulatilan, Maunula-talon, Myl-
lypuron mediakirjaston, Pihlajamäen ja Viikin nuorisotalojen, Helsingin 
kaupungintalon, Kallion virastotalon sekä Kauppakeskus Citycenteris-
sä, Kauppakeskus Hertsissä, Kauppakeskus Kampissa, Kauppakeskus 
Redissä, Kauppakeskus Kaaressa, Kauppakeskus Ristikossa, Kaup-
pakeskus Ruoholahdessa ja Ostoskeskus Munkkivuoressa sijaitsevan 
tilan määräämistä Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspai-
koiksi vuoden 2021 kuntavaaleissa liitteestä 1 ilmenevinä aikoina.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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§ 879
Helsingin vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa

HEL 2020-012436 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2021 
kuntavaaleihin liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Äänestyspaikat Helsinki kuntavaalit 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021.

Vaalilain 9 § 3 momentin mukaan jokaisella äänestysalueella on kun-
nanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Var-
sinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää ainoastaan siinä 
äänestyspaikassa, joka on hänelle äänestysalueen perusteella äänioi-
keusrekisterissä osoitettu.

Tiedot kunkin äänestysalueen äänestyspaikasta tulevissa kuntavaa-
leissa tulee olla tallennettu vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatieto-
järjestelmään viimeistään 29.1.2021 klo 12.

Kaupunginvaltuusto päätti 10.6.2020 § 155 Helsingin äänestysalue-
jaosta. Helsinki on jaettu 166 äänestysalueeseen. Kuntavaaleissa ää-
nestysalueita on 165, koska ulkomailla asuvilla ei kuntavaaleissa ole 
äänioikeutta.
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Suurin osa äänestyspaikoista on kaupungin tiloissa. Näin pyritään tur-
vaamaan äänestyspaikkojen pysyvyys, jotta äänestäjien on mahdolli-
simman helppo löytää äänestyspaikka. Muutoksia esitetään korjausten, 
remonttien sekä koronapandemiaan varautumisen ja suuremman tilan-
tarpeen vuoksi. Suurempia tiloja tarvitaan muun muassa turvavälien 
vuoksi.  Äänestyspaikat on pyritty sijoittamaan äänestysalueilla mah-
dollisimman keskeisiin, esteettömiin ja helposti saavutettaviin tiloihin. 
Liitteestä 1 ilmenevät ehdotettavat äänestyspaikat 165 äänestysalueel-
le.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Äänestyspaikat Helsinki kuntavaalit 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2020 § 852

HEL 2020-012436 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

07.12.2020 Pöydälle

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

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

Keskusvaalilautakunta 20.11.2020 § 13

HEL 2020-012436 T 00 00 01

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle varsinaisen vaali-
päivän äänestyspaikkojen määräämistä vuoden 2021 kuntavaaleihin 
liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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§ 880
Helsingin kaupungin hankintastrategia 2020

HEL 2020-011582 T 02 08 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan Helsingin kaupungin 
hankintastrategian 2020 ja sen toimeenpanosuunnitelman.

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

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan sivun 11 ensimmäisessä luvussa kohta

"Tuemme hankinnoilla myös eettisen kaupan periaatteiden, esteettö-
myyden ja saavutettavuuden toteutumista"

muotoon:

"Tuemme hankinnoilla myös eettisen kaupan periaatteiden, esteettö-
myyden ja saavutettavuuden sekä eläinten hyvinvoinnin toteutumista".

Kannattaja: Suldaan Said Ahmed

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

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
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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 
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.
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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-
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 kaupunki Pöytäkirja 47/2020 91 (136)
Kaupunginhallitus

Asia/20
14.12.2020

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

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 
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.
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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-
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.
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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.

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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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2020 § 857

HEL 2020-011582 T 02 08 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

07.12.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

30.11.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500

jorma.lamminmaki(a)hel.fi
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§ 881
Kaupunginvaltuuston 9.12.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 9.12.2020 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

350 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

351 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

352 §, §, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuo-
sille 2021 - 2023

Ei toimenpidettä.

353 §, Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoituk-
set

Ei toimenpidettä.

354 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja käräjä-
oikeudelle.

355 §, Selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpi-
teistä

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, sosiaali- ja terveystoi-
mialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialalle, kaupunginkanslialle sekä tarkastusvirastolle.

356 §, Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennusten luovutus apporttisijoitukse-
na Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle

Kaupunginhallitus tekee Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennus-
ten F, G ja H luovutuksen vastikkeettomana apporttisijoituksena Hel-
singin kaupungin asunnot Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman ra-
hastoon sekä oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden 
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kehittäminen ja tontit -palvelun sopimukset ja toiminnanohjaustiimin tii-
mipäällikön allekirjoittamaan omaisuuden siirtoa koskevat asiakirjat.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:lle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakuntalle sekä sosiaali- ja terveystoi-
mialalle.

357 §, Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakuntalle sekä kaupunkiympäristölau-
takunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

358 §, Bulevardi 29-31 asemakaavan muuttaminen (nro 12627)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, kaavamuutoksen hakijoille, Museoviraston kult-
tuuriympäristön suojelulle, kaavan hyväksymispäätöksestä tiedon pyy-
täneille, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Helen 
Oy:lle sekä Helen Sähköverkko Oy:lle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle sekä asema-
kaavoitukselle.

359 §, Ratakatu 3:n asemakaavan muuttaminen

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, kaavamuutoksen hakijalle, Museoviraston kult-
tuuriympäristön suojelulle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymälle, Helen Oy:lle sekä Helen Sähköverkko Oy:lle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle sekä asema-
kaavoitukselle.

360 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite uusista uimalaitureista

Ei toimenpidettä.

361 § Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite Pirkkolan liikuntapuiston pysäköintipai-
koista

Ei toimenpidettä.
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362 §, Valtuutettu Emma Karin aloite linjauksesta lintujen pesimäaikaisten hakkui-
den lopettamiseksi

Ei toimenpidettä.

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

Ei toimenpidettä.

364 §, Valtuutettu Mia Haglundin aloite Vaasankadun muuttamisesta pihakaduksi

Ei toimenpidettä.

365 §, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite henkilökohtaisen päästökaupan kokeilusta 
Helsingissä

Ei toimenpidettä.

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

Ei toimenpidettä.

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

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

Ei toimenpidettä.

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

Ei toimenpidettä.

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

Ei toimenpidettä.

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

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

372 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet
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Aloitteet 23- 29 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 882
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 50 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 7.12.2020
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto 8.12.2020
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 8.12.2020
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 10.12.2020
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto 8.12.2020
- liikuntajaosto 8.12.2020
- nuorisojaosto 8.12.2020
sosiaali- ja terveyslautakunta 8.12.2020
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos 8.12.2020
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos 10.12.2020
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta 10.12.2020
  
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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§ 883
V 20.1.2021 Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyväk-
syminen

HEL 2018-002298 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 11.1.2021 kokoukseen.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta 11.1.2021 kokoukseen.

Esittelijä
Vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Katariina Baarman, projektinjohtaja, puhelin: 310 37125

katariina.baarman(a)hel.fi

Liitteet

1 Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelma-raportti
2 Länsi-Helsingin raitioteiden yleiskartta
3 Liikenteen yleissuunnitelmat
4 Laajennettu hankearviointi
5 Kaupunkitaloudellinen arviointi
6 Yritysvaikutusten arviointi
7 Käyttötalousvaikutukset
8 Vuorovaikutusmuistio
9 Tarkentavat selvitykset ja kustannusarvio
10 Läntisen kantakaupungin raitioteiden simulointi
11 Lausunnot
12 Pro Haaga r.y. - Pro Haga r.f. kirje 7.10.2020 ilman henkilötietoja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunni-
telman jatkosuunnittelun pohjaksi siten, että

 Raitiotien ja sen edellyttämän katuinfrastruktuurin alusta-
va kokonaiskustannusarvio on 160 miljoonaa euroa (MAKU 106,41 
huhtikuu 2019, 2015=100) 

 Hankkeesta laaditaan yleissuunnitelman pohjal-
ta hankesuunnitelma, jonka hyväksymisen yhteydessä kaupungin-
valtuusto tekee lopullisen enimmäishintapäätöksen. 

 Kaupunki neuvottelee valtion kanssa hankkeen kustannusjaosta. 
Kustannusjakoneuvotteluissa hyödynnetään Helsingin seudun ja 
valtion maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusta 2020-
2031, jonka kaupunginhallitus on osaltaan hyväksynyt 21.9.2020 ja 
valtioneuvosto osaltaan 8.10.2020. 

 Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että Helsingin keskusta on saa-
vutettavissa eri kulkumuodoilla. Jatkosuunnittelussa kiinnite-
tään erityisesti huomiota  bussiliikenteen toimivuuteen siten, että 
bussiliikenteen toimintaedellytykset eivät ratkaisevasti heikkene ny-
kyisestä.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 15.9.2020:

Kaupunginhallitus hyväksyy Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunni-
telman ja hankkeen toteuttamisen siten, että

- Raitiotien ja sen edellyttämän katuinfrastruktuurin  kokonaiskustannu-
sarvio on 160 miljoonaa euroa (MAKU 106,41 huhtikuu 2019, 
2015=100)

- Hankkeesta laaditaan hyväksytyn yleissuunnitelman ja kokonaiskus-
tannusarvion mukainen tarkempi hankesuunnitelma.  Hankesuunnitel-
massa voidaan tehdä jatkosuunnittelun edellyttämiä muutoksia ja tar-
kistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta yleissuunnitelman sisältöä. 

- Kaupunki neuvottelee valtion kanssa hankkeen kustannusjaosta. Kus-
tannusjakoneuvotteluissa hyödynnetään Helsingin seudun ja valtion 
maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen 2020-2031 neu-
vottelutulosta (2.6.2020).

- Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että Helsingin keskusta on saavu-
tettavissa eri kulkumuodoilla. Jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityisesti 
huomiota näille väylille jäävän bussiliikenteen toimivuuteen siten, että 
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bussiliikenteen toimintaedellytykset eivät ratkaisevasti heikkene nykyi-
sestä.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen perustelut ovat seuraavat:

Suunnitelman tausta ja aiemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.10.2016 yleiskaavan, jossa Huopa-
lahdentien ja Vihdintien alueelle osoitetaan kantakaupungin maankäyt-
tö, kaupunkibulevardi sekä joukkoliikenteen nopea runkoyhteys. 

Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 hyväksymässä kaupunkistrategiassa 
2017-2021 todetaan, että yleiskaavan toteuttamisen suunnittelu aloite-
taan Vihdintien bulevardista ja alueen pikaraitiotien suunnittelu etenee 
päätösvaiheeseen valtuustokauden aikana.

Kaupunginhallitus hyväksyi 4.6.2018 yleiskaavan toteuttamisohjelman, 
jossa Huopalahdentien ja Vihdintien bulevardi sekä pikaraitiotie kuulu-
vat ensimmäisessä toteutusvaiheessa 2020-luvun aikana suunnitelta-
viin ja toteutettaviin hankkeisiin.

HSL:n hallituksen 26.3.2019 ja Helsingin seudun yhteistyökokouksen 
28.3.2019 hyväksymässä MAL 2019-suunnitelmassa Vihdintien pikarai-
tiotie kuuluu ensimmäisessä vaiheessa 2020-2023 aloitettaviin liiken-
neinvestointeihin. Helsingin seudun MAL-sopimusta 2020-2031 koske-
vassa neuvottelutuloksessa 2.6.2020 esitetään, että valtio osallistuisi 
yleissuunnitelman mukaisen hankekokonaisuuden toteuttamiseen 30 % 
osuudella. MAL–sopimuksessa valtio osoittaa Vihdintien pikaraitiotien 
(ns. Länsi-Helsingin raitiotiet) yleissuunnitelmaluonnoksen mukaisen 
hankekokonaisuuden toteuttamiseen (sis. suunnittelun ja rakentami-
sen) ja siihen sekä muihin kestävää liikkumista edistäviin hankkeisiin 
liittyviin kustannuksiin kaikkiaan 105 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 11.6.2019 Huopalahdentien ja 
Vihdintien bulevardikaupungin kaavarungon, jossa määritellään alueen 
maankäytön kokonaiskuva ohjeellisena jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 21.1.2020 Länsi-Helsingin rai-
tioteiden yleissuunnitelman liikenteelliset periaatteet ja valitsi yleis-
suunnitelman pohjaksi vaihtoehdon, joka sisältää Vihdintien pikaraitio-
tien sekä läntisen kantakaupungin kaupunkiraitiotien. Päätöksenteon 
yhteydessä tehdyt vastaesitykset on huomioitu yleissuunnitelman val-
mistelussa.

Kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymän vuoden 2020 talousar-
vion yhteydessä käydyissä budjettineuvotteluissa lisättiin liikenneliike-
laitoksen investointeja koskien kirjaus, jonka mukaisesti vuodesta 2025 
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eteenpäin on suunniteltu rakennettavan Vihdintien pikaraitiotie ja länti-
sen kantakaupungin kaupunkiraitiotiet.

Yleistä

Vihdintien pikaraitiotie on uusi säteittäinen joukkoliikenteen runkoyh-
teys. Sen rooli joukkoliikennejärjestelmässä on laajentaa raideliiken-
teen verkostoa, muodostaa joukkoliikenteen solmukohtia ja mahdollis-
taa uutta kantakaupunkimaista maankäyttöä. Pikaraitiotie yhdistää kan-
takaupungin raitioverkon, Raide-Jokeri -pikaraitiotien, Rantaradan ja 
Kehäradan. 

Pikaraitiotien uusi, n. 5,5 km pitkä rataosuus kulkee Munkkiniemenau-
kiolta Huopalahdentietä, Vihdintietä ja Kaupintietä pitkin Kantelettaren-
tielle Kannelmäkeen. Keskustan päätepysäkki on Erottajalla Kolmikul-
massa. Pikaraitiotien uusi rataosuus suunnitellaan pikaraitioteiden 
suunnitteluperiaattein siten, että syntyy edellytykset linjan nopealle, su-
juvalle ja luotettavalle liikennöinnille. Munkkiniemenaukiolta Erottajalle 
pikaraitiotie hyödyntää olemassa olevaa raitiotieverkkoa, joka peruskor-
jauksen yhteydessä parannetaan pikaraitiotielle sopivaksi.

Pikaraitiolinjaa Erottajan ja Kannelmäen välillä liikennöidään ruuhka-
aikoina 6 minuutin vuorovälillä. Matka-aika päätepysäkkien välillä on 
noin 30 min ja linjan keskinopeus on noin 20 km/h. Pikaraitiolinjan ka-
lustona on noin 35 metrin pituinen kaksisuuntainen pikaraitiovaunu ja 
liikennejärjestelyissä varaudutaan pidemmän 45 metrin pituisen kalus-
ton käyttöön. Linjan alustava kalustotarve on 15 vaunua.

Läntisen kantakaupungin raitiotiet ovat kantakaupungin raitioverkon 
laajennuksia, jotka sijaitsevat Fredrikinkadulla, Topeliuksenkadulla se-
kä Nordenskiöldinkadulla. Niiden yhteispituus on n. 2,5 km. Osuudet 
suunnitellaan nykyisiä kaupunkiraitioverkon suunnitteluperiaatteita 
noudattaen. Kantakaupungin uusien rataosuuksien avulla varmistetaan 
myös pikaraitiolinjan hyvä palvelutaso, monipuolistetaan raitiolinjastoa, 
parannetaan raitioverkon luotettavuutta ja korvataan kantakaupungin 
bussiliikennettä.

Linjastosuunnittelu tarkentuu jatkosuunnittelussa. Yleissuunnitelman 
vaikutusarvioinneissa on tarkasteltu erilaisia vaihtoehtoja kantakau-
pungin raitioliikenteen järjestämiseksi. Vaikutukset on tutkittu sellaisella 
vaihtoehdolla, jossa linjat 2 ja 4 siirretään nykyisiltä reiteiltä liikennöi-
mään kantakaupungin uusia rataosuuksia. Lisäksi on arvioitu vaikutuk-
sia Länsi-Helsingin bussilinjojen liikennöintiin. Esimerkiksi linjojen 18, 
37 ja 39 reittiä voidaan lyhentää, jolloin ne palvelevat liityntää raidelii-
kenteeseen. Varsinainen linjastosuunnitelma ja päätökset näihin liittyen 
tehdään myöhemmässä vaiheessa ja se on HSL:n vastuulla.
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Jalankulkijoille luodaan viihtyisää, turvallista ja kaupunkimaista katu-
ympäristöä. Suunnitelma sisältää pyöräliikenteen tavoiteverkkojen mu-
kaiset pyöräliikenteen järjestelyt lukuun ottamatta Fredrikinkatua, jolla 
ei ole tilaa erilliselle pyöräilyjärjestelylle. Autoliikenteelle varataan kan-
takaupungin osuuksilla pääasiassa yksi ja Huopalahdentiellä sekä Vih-
dintiellä kaksi läpiajon mahdollistavaa ajokaistaa suuntaansa. Tulevai-
suudessa olisi edelleen sama periaate kuin nykyisin henkilöautoliiken-
teen läpiajon mahdollistavien kaistojen osalta. Kantakaupungin osuuk-
silla on esitetty poistettavaksi bussi- ja ryhmittymiskaistoja.

Kustannukset, kannattavuus ja liittyvät investoinnit

Raitiotiehankkeen alustava kustannusarvio on 160 miljoonaa euroa 
(MAKU-indeksi 106,41, 2015=100). Kustannus sisältää raitiotien sekä 
sen edellyttämät katuinfrastruktuurin muutokset, taitorakenteet, pohjan-
vahvistukset, ja johtosiirrot uusilla rataosuuksilla. Kustannusarvioon si-
sältyy 15 % riskivaraus. Tunnistetut kustannusriskit liittyvät mm. taito-
rakenteisiin, raitiotien teknisten järjestelmien ratkaisuihin ja pohjaolo-
suhteisiin. Lisäksi arvio sisältää suunnittelun ja rakennuttamisen sekä 
työmaatehtävien (sis. työmaa-aikaiset liikennejärjestelyt) kustannukset.

Bulevardikaupungin maankäytön ja siihen liittyvien katujärjestelyjen to-
teuttaminen ovat edellytyksiä raitiotien toteuttamiselle. Maankäytön 
muutokset perustuvat kaavarunkoon ja niistä päätetään asemakaavo-
jen hyväksymisen yhteydessä. Uuden maankäytön edellyttämät katuin-
vestoinnit toteutetaan raitiotiehankkeen liittyvinä investointeina. 

Raitiolinjojen liikennöinti tukeutuu Ruskeasuolle toteutettavaan raitio-
vaunuvarikkoon, jonka hankesuunnitelman on tarkoitus valmistua pää-
töksentekoon vuoden 2020 aikana. Kalusto- ja varikkoinvestointien 
pääomakustannukset sisältyvät tämän yleissuunnitelman hankear-
vioinnin liikennöintikustannuksiin.

Hankkeen yhteiskuntataloudellinen kannattavuus on noin 0,60, mikäli 
MAL 2019-suunnitelman mukaiset liikenteen hinnoittelutoimenpiteet 
otetaan käyttöön. Ilman hinnoittelutoimenpiteitä hyöty-kustannussuhde 
on 0,79. Hankkeen toteuttaminen on kuitenkin perusteltua kaupunkita-
loudellisten vaikutusten sekä laajennetussa hankearvioinnissa (liite 4) 
esitettyjen muiden suotuisien vaikutusten vuoksi. Raitioliikenne mah-
dollistaa joukkoliikenteen kapasiteetin lisäämisen siten, että liikenteen 
luotettavuus säilyy, ja sen matkustusmukavuus sekä esteettömyys ovat 
bussiliikennettä parempia. 

Raitiotiehankkeen toteutus edellyttää suunnitelman kustannusarvion si-
sältämien investointien lisäksi liittyvien investointien toteuttamista. Liit-
tyvien hankkeiden kokonaissumman arvioidaan olevan noin 260 mil-
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joonaa euroa ja niiden toteutuksesta päätetään erikseen. Liittyviä 
hankkeita ovat:

 Huopalahdentien ja Vihdintien kaupunkibulevardin uutta maankäyt-
töä palvelevat katujärjestelyt, noin 41 miljoonaa euroa,

 Turunväylän tiealueen järjestelyt, noin 5,5 miljoonaa euroa,
 Mannerheimintien pyöräilyjärjestelyiden ja raitiotien parantamistoi-

menpiteiden toteuttaminen välillä Postikatu-Reijolankatu. Raitiotien 
parantamisen osuus on noin 15 miljoonaa euroa. (Kadun peruskor-
jauksen on kokonaisuudessaan arvioitu maksavan noin 36 miljoo-
naa euroa.)

 Vihdintien pikaraitiolinjan kalustohankinta, noin 53 miljoonaa euroa 
(sisältyy liikennöintikustannuksiin), ja

 Ruskeasuon raitiovaunuvarikko ja sen ratayhteydet, noin 150 mil-
joonaa euroa (sisältyy liikennöintikustannuksiin).   

Mikäli Länsi-Helsingin raitiotiehanketta ei toteuteta, Huopalahdentien ja 
Vihdintien bulevardikatujen sekä muiden vaihtoehtoisten investointien 
summa on noin 59 miljoonaa euroa. Lisäksi Ruskeasuon raitiovaunuva-
rikko tarvitaan joka tapauksessa.

Vaikutukset kaupungin käyttötalouteen, lipputuloihin ja lipunhintaan

Hankkeen arvioidaan nostavan HSL:n lipputuloja 0,5 miljoonaa euroa 
vuodessa liikenteen alkaessa. Hankkeella on matkalippujen hintoihin 
noin 1,5 % korotusvaikutus. Helsingin HSL-maksuosuuden arvioidaan 
kasvavan käyttöönottoa seuraavan vuoden osalta noin 2,6 miljoonaa 
euroa. Tämä vastaa noin 1,3 %:n korotusta vuoden 2020 talousarvion 
mukaiseen HSL:n maksuosuuteen. Hankkeen vaikutus kaupungin 
HKL:lle maksamaan infratukeen on käyttöönottoa seuraavan vuoden 
osalta 2,5 miljoonaa euroa. Tämä vastaa noin 6 %:n korotusta vuoden 
2020 talousarvion mukaiseen HKL:n infratukeen.

Hankkeen kokonaisvaikutus kaupungin käyttötalouteen on raitioteiden 
käyttöönottoa seuraavan vuoden osalta yhteensä 5,1 miljoonaa euroa. 
Vaikutus pienenee seuraavina vuosina poistettavan pääoman korkoku-
lujen pienentymisen myötä.

Mikäli hanketta tuetaan 30 % valtionosuudella, on korotusvaikutus mat-
kalippujen hintoihin 1,2 % ja kokonaisvaikutus kaupungin käyttötalou-
teen ensimmäisenä vuonna 3,6 miljoonaa euroa. 

Joukkoliikenteen liikennöintikustannukset

Vihdintien pikaraitiolinjan liikennöintikustannus on noin 7,4 miljoonaa 
euroa vuodessa sisältäen kaluston ja varikon kustannukset. Linjan lii-
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kennöintikustannus on 0,80 euroa/nousu, kun kantakaupungin nykyi-
sessä raitioliikenteessä kustannus on noin 0,90 euroa/nousu.

Suunnitelmassa esitetyillä raitio- ja bussilinjaston muutoksilla koko rai-
tioliikenteen liikennöintikustannukset kasvaisivat noin 7,2 miljoonaa eu-
roa ja bussiliikenteen kustannukset laskisivat noin 5,2 miljoonaa euroa, 
jolloin joukkoliikenteen liikennöintikustannukset kasvaisivat kokonai-
suudessaan noin 2,0 miljoonaa euroa vuodessa.

Vaikutukset

Hankkeen vaikutusten arviointi perustuu asiantuntija-arvioihin, seudulli-
seen Helmet 3.0-liikennemalliin sekä muilla menetelmillä tehtyihin eril-
listarkasteluihin. Vaikutusten arvioinnin kohteena on raitiotieinvestoin-
nista syntyvät vaikutukset, joten bulevardikaupungin maankäytön ja 
sen edellyttämien katujärjestelyiden toteutuminen on lähtökohtana kai-
kissa vaihtoehdoissa. Vaikutusten arviointia ei ole tehty nykyisten katu-
järjestelyiden suhteen. Vertailuvaihtoehdossa (VE 0+) joukkoliikenne 
järjestetään tehostetulla bussiliikenteellä. Muissa tarkastelluissa vaih-
toehdoissa (VE 1, VE 2 ja VE 2+) on tutkittu erilaisia pikaraitiotien ja 
läntisen kantakaupungin rataosuuksien toteutuslaajuuksia. Tarkastelu-
vuosi on 2030, ja bulevardikaupungin suunniteltu maankäyttö oletetaan 
tilanteessa toteutuneeksi. Hankkeen toteuttamiseksi on valittu vaih-
toehto VE 2+, jonka liikenteelliset periaatteet hyväksyttiin Kaupunkiym-
päristölautakunnassa yleissuunnittelun lähtökohdaksi 21.1.2020.

Seuraavassa esitetyt vaikutukset kuvaavat eroja valitun toteutusvaih-
toehdon ja tehostetun bussiliikennevaihtoehdon välillä tilanteessa, jos-
sa seudulliset liikenteen hinnoittelutoimenpiteet ovat käytössä, ellei toi-
sin mainita. Vaikutukset on arvioitu herkkyystarkasteluna myös tilan-
teessa, jossa hinnoittelutoimenpiteet eivät ole käytössä. Autoliikenteelle 
tehdyt tarkennetut toimivuustarkastelut on arvioitu tilanteessa, jossa ei 
ole käytössä seudullisia liikenteen hinnoittelutoimenpiteitä. Vaikutusar-
vioinnit herkkyystarkasteluineen on esitetty yleissuunnitelmaraportissa 
ja liiteaineistossa.

Vihdintien pikaraitiolinjan matkustajamääräksi vuonna 2030 on arvioitu 
noin 39 000 matkustajaa vuorokaudessa ja kantakaupungin uusia ra-
taosuuksia käyttävän raitiolinjan matkustajamääräksi myös 39 000 
matkustajaa vuorokaudessa. Näiden raitiolinjojen korvaamilla bussilin-
joilla on arvioitu olevan yhteensä 36 500 matkustajaa vuorokaudessa. 
Erotus ei kuitenkaan ole vain lisäystä, sillä pikaraitiotie ja kantakaupun-
gin kaupunkiraitiotie houkuttelevat myös muilta linjoilta matkustajia kyy-
tiinsä. Helsingistä alkavien joukkoliikennematkojen määrä kasvaa rai-
tioteiden toteuttamisen myötä noin 1600 matkalla vuorokaudessa, ja-
lankulkumatkojen määrä kasvaa noin 460 matkalla vuorokaudessa, 
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pyörämatkojen määrä vähenee noin 270 matkalla vuorokaudessa ja 
automatkojen määrä vähenee noin 1300 matkalla vuorokaudessa. 

Kaupunkitaloudellisten vaikutusten arvioinnin (liite 5) perusteella raitio-
teiden toteuttaminen nopeuttaa ja tiivistää maankäytön toteutumista ja 
nostaa kaupungin tuloja maaomaisuudesta. Kaupungin maaomaisuus-
tulojen nykyarvo 30 vuoden ajalta kasvaa noin 123 miljoonaa euroa, 
yritysten kasautumishyödyt noin 8,6 miljoonaa euroa ja kaupungin ve-
rotulot noin 4,4 miljoonaa euroa suhteessa bussiliikennevaihtoehtoon.

Yritysvaikutusten arvioinnin (liite 6) perusteella uudet raitiotiet paranta-
vat joukkoliikenneyhteyksiä useilla yritys- ja työssäkäyntialueilla. Hanke 
voi parantaa erikoisliikkeiden saavutettavuutta ja toimintamahdollisuuk-
sia edellyttäen, että asiointi- ja jakeluliikenteen tarpeet pystytään huo-
mioimaan. Haittavaikutuksia syntyy keskustan alueella pääasiassa py-
säköintipaikkojen vähenemisen ja jakeluliikenteen vaikeutumisen seu-
rauksena. Yritysvaikutusten arvioinnissa korostuivat rakentamisen ai-
kaiset haitat. Näiden arvioitiin heikentävän kantakaupungin kadunvar-
sien yritysten asiakasvirtoja ja liikevaihtoa.

Autoliikenteen toimivuutta on arvioitu ilman seudullisia liikenteen hin-
noittelutoimenpiteitä, jotka pienentäisivät liikennemääriä (liitteet 1 ja 
10). Huopalahdentien ja Vihdintien alueella liikenteen sujuvuus on 
ruuhkaisimmissa kohdissa heikko. Arviointien mukaan risteysten väli-
tyskyky riittää siihen, ettei jonoista aiheudu heijastusvaikutuksia seu-
raaviin liittymiin. Läntisen kantakaupungin raitioteiden ja pyöräinfran to-
teuttaminen vähentää autoliikenteen kaistakapasiteettia risteyksissä ja 
niiden välillä, kun oikealle kääntyvien ajokaista, joka toimii myös suo-
raan ajavien bussikaistana, poistuu. Autoliikennettä siirtyy Töölön ko-
koojakaduilta rinnakkaisille pääkatureiteille Mannerheimintielle, Meche-
lininkadulle ja Nordenskiöldinkadulle. Viiveet kasvavat Tukholmanka-
dulla ja Topeliuksenkadun pohjoisosalla. Runeberginkadulla ja Fredri-
kinkadulla ajoaikojen muutokset ovat pieniä. Kokonaisuutena liikenteen 
viiveet kantakaupungin läntisen raitiotien liikennejärjestelyiden vuoksi 
kasvavat noin 1,5 % (liite 10).

Kadunvarsipysäköintipaikkojen määrä vähenee kaikkiaan noin 180:lla. 
Suurimmat muutokset kadunvarsipysäköintiin kohdistuvat Fredrikinka-
dulle, Topeliuksenkadulle ja Huopalahdentielle.

Raitioteiden toteuttaminen tukee liikennejärjestelmän päästövähennyk-
siä. Kaupunkiraideliikenne on päästötöntä ja hankkeen aiheuttamat 
kulkutapamuutokset vähentävät ajoneuvoliikenteen päästöjä arviolta 
430-1400 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa.

Raitioliikenne voi lisätä melua kaarteissa, vaihteiden kohdalla ja raide-
risteyksissä. Auto- ja bussiliikenteen muutokset vaikuttavat kokonais-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 47/2020 109 (136)
Kaupunginhallitus

Asia/23
14.12.2020

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

melun määrään. Runkomelun syntyminen ja tärinä ehkäistään eristys-
rakentein ja pohjanvahvistuksella.

Uusia raitioteitä sijoittuu kaupunkikuvan ja kulttuuriympäristön kannalta 
merkittäville alueille kantakaupungissa. Raitiotiet suunnitellaan niin, et-
teivät ne aiheuta haittaa arvoympäristöille. Raitioteiden ja katujen ra-
kentamisella on vaikutuksia luonnonympäristöön erityisesti Huopalah-
dentien-Vihdintien kaupunkibulevardin osuudella sekä Mätäjokivarrella. 
Raitioteiden vaikutus virkistyskäyttöön on vähäinen. Raiteet on suunni-
teltu nykyiselle katu- ja tieverkolle.

Vuorovaikutus ja viranomaisyhteistyö

Tiivistelmä vuorovaikutuksesta ja saaduista kannanotoista sekä vasti-
neet niihin on esitetty vuorovaikutusmuistiossa (liite 8). Suunnitelmaa 
on vuorovaikutettu mm. työpajoin, internet-kyselyin, yleisötilaisuuksin ja 
maastokävelyin vuosina 2018-2019.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) ja Helsingin kaupungin 
liikenneliikelaitos (HKL) ovat osallistuneet suunnitelman valmisteluun ja 
ohjaamiseen. Valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä Uudenmaan 
elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen (Uudenmaan ELY-keskus),  
Väyläviraston, Helsingin pelastuslaitoksen sekä Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut –kuntayhtymän (HSY) kanssa.

Lausunnot

Yleissuunnitelmasta on saatu lausunnot (7 kpl) Helsingin kaupungino-
sayhdistykset ry:ltä (Helka), Helsingin seudun kauppakamarilta, Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymältä (HSL), Helsingin Yrittäjiltä, Lin-
ja-autoliitolta, Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta 
(Uudenmaan ELY-keskus) sekä Väylävirastolta. Lausunnot ovat liit-
teessä 11 ja vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusmuistiossa 
(liite 8).

Helka toteaa lausunnossaan mm, että uudet raideyhteydet ovat kanna-
tettavia, mutta Riistavuoren täydennysrakentaminen ei ole hyväksyttä-
vissä, uuden maankäytön ja liikennejärjestelyjen vaikutukset luonto- ja 
ympäristöarvoihin tulee huomioida suunnittelussa paremmin ja joukko-
liikenteen suoria yhteyksiä tulisi säilyttää.

Helsingin seudun kauppakamari toteaa lausunnossaan mm., että se 
suhtautuu kielteisesti kaupunkibulevardien toteutukseen, esittää huo-
lensa Helsingin keskustan saavutettavuuden heikkenemisestä sekä 
huoltoliikenteen toimivuudesta ja pitää tärkeänä, että kaupunki tekee 
kaikkensa vähentääkseen rakentamisesta aiheutuvaa haittaa.
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HSL toteaa lausunnossaan mm., että se tukee raideliikenteen verkos-
ton toteuttamista ja edellyttää panostamista raitioliikenteen palvelutaso-
tavoitteiden saavuttamiseen ja solmukohtien toimivuuteen. Samalla esi-
tetään huoli bussiliikenteen sujuvuuden mahdollisesta heikkenemises-
tä.

Helsingin yrittäjät toteaa lausunnossaan mm, että he pitävät tärkeänä 
Helsingin ja sen keskustan saavutettavuutta kaikilla liikennemuodoilla, 
mikä vaikuttaa yritysten toimintamahdollisuuksiin. Katutöistä aiheutuvia 
haittoja tulee minimoida huolellisella suunnittelulla. 

Linja-autoliitto toteaa lausunnossaan mm., että suunnitelma vaikeuttaa 
Topeliuksenkadun ja Runeberginkadun käyttöä linja-autoliikenteen va-
rareittinä Kampin terminaaliin poikkeustilanteissa. Lisäksi matkailulii-
kenteen pysäköinti tulee säilyttää Runeberginkadulla ja Mäntymäen 
kentällä.

Uudenmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan mm., että pikaraitiotei-
den rakentaminen on kannatettavaa, mutta suunnittelussa on otettava 
huomioon maantieliikenteen sekä pitkämatkaisen bussiliikenteen tar-
peet. Vaikutukset Kehä I:n liittymiin ja Vihdintien eteläosaan tulisi selvit-
tää ennen päätöksentekoa. Työnaikaisiin ratkaisuihin ja viestintään tu-
lee kiinnittää huomiota. 

Väylävirasto toteaa lausunnossaan mm., että Valimon aseman jatko-
suunnittelu on tehtävä yhteistyössä Väyläviraston kanssa ja siinä on 
huolehdittava, että junaliikenteen ja opastimien näkemävaatimukset 
sekä ratasuunnitteluohjeiden mukaiset esteettömyysvaatimukset ym. ti-
latarpeet täyttyvät. 

Lausuntojen vastineissa tuotiin muun muassa esiin, että maankäytöstä 
päätetään kaavoitusprosesseissa. Bulevardikaupungin hankekokonai-
suuden viestintä monipuolistuu vielä vuoden 2020 aikana, kun projek-
tialueelle perustetaan Uutta Helsinkiä-verkkosivuille oma osio, johon 
kootaan tietoa alueen suunnittelusta ja rakentumisesta. Joukkoliiken-
teen linjastosuunnittelusta päätetään HSL:n hallituksen toimesta, kun 
suunnitelmat ja niiden vaikutukset ovat tarkentuneet ja raitiotien liiken-
nöinnin aloituksesta on sovittu tarkemmin. Länsi-Helsingin raitioteiden 
yleissuunnittelun tavoitteena on ollut järjestää kaikille liikennemuodoille 
toimivat edellytykset. Hankkeen liikennejärjestelyt heikentävät autolii-
kenteen sujuvuutta kantakaupungissa. Viiveiden on arvioitu kasvavan 
noin 1,5 %. Vaikutukset autoliikenteelle on arvioitu ennustetilanteessa, 
jossa ei ole tiemaksuja. Työmaa-aikaisiin järjestelyihin tullaan kiinnittä-
mään huomiota käynnissä olevan työmaiden kehittämisprojektin mu-
kaisesti. Suunnitelmilla ei ole tunnistettu merkittävää vaikutusta HSL:n 
bussien linjaliikenteeseen, sillä bussikaistat säilyvät linjaston mukaisilla 
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pääreiteillä kuten Mannerheimintiellä ja Paciuksenkadulla. Liikenteen 
yleissuunnitelmassa on esitetty Runeberginkadulle tilaa Temppeliau-
kion kirkon läheisyyteen matkailuliikenteen lyhytaikaista pysäköintiä 
varten. Kehä I:n liittymiin ei ole esitetty yleissuunnitelmassa autoliiken-
teen järjestelyihin muutoksia. Kun suunnitelmat tarkentuvat jatkossa, 
tehdään samalla tarkemmat vaikutustarkastelut autoliikenteen toimi-
vuuteen Kehä I:llä. Myös tarkempien suunnitelmien valmistelussa jatke-
taan yhteistyötä kumppaniemme kanssa ja suunnittelussa huomioidaan 
siihen kohdistuva ohjeistus.

Jatkosuunnittelu ja toteutus

Liikenneliikelaitos vastaa raitiotieinfrastruktuurin toteutuksesta sekä ka-
lustohankinnasta ja laatii hankesuunnitelman, jossa selvitetään hank-
keen toteutustapa ja -aikataulu sekä tarvittaessa tarkennetaan hank-
keen ratkaisuja, vaikutusten arviointia ja kustannusarviota.

Bulevardikaupungin jatkosuunnittelun tavoitteena on alueen toteutuk-
sen aloitusvalmius vuonna 2025. Alueen asemakaavojen laatiminen 
etenee osuuksittain ja kaavoituksen yhteydessä tarkennetaan liikenne-
suunnitelmia. Ensimmäisten joukossa suunnittelu aloitetaan Haagan 
ympyrän, Vihdintien katualueen, Munkkivuoren ostoskeskuksen sekä 
Niemenmäen alueista. Nämä asemakaavat tulevat vireille vuoden 2020 
aikana. Asemakaavojen jälkeen laaditaan katusuunnitelmat.

HSL laatii joukkoliikenteen linjastosuunnitelman. Linjastosuunnitteluun 
kuuluu oma vuorovaikutusprosessinsa.

Suunnittelussa huomioidaan yleissuunnitelmassa mainitut jatkoselvitys-
tarpeet, mm. avainristeysten toimivuustarkasteluiden jatkaminen, jotta 
yksityiskohtaisempi suunnittelu vastaa myös autoliikenteen toimivuus-
tarpeisiin, raitioteiden melumallinnus sekä työnaikaisten haittavaikutus-
ten ehkäiseminen Helsingin katutöiden kehittämishankkeen suositusten 
mukaisesti. 

Edellä on kuvattu lautakunnan esitys kaupunginhallitukselle jatkotoi-
menpide-ehdotuksineen ja sen perustelut.

Käsittely kaupunginhallituksessa

Kaupunginhallitukselle saapunut kirje

Lautakunnan käsittelyn jälkeen Pro Haaga r.y. on lähettänyt 7.10.2020 
kaupunginhallitukselle kirjeen, jossa ehdotetaan että Länsi-Helsingin 
raitioteiden yleissuunnitelman pohjaksi valittaisiin vaihtoehto 0+, jossa 
uusi raitiotie rakennettaisiin Huopalahdentielle Haagan liikenneympy-
rään Raide-Jokerin pysäkille saakka ja joukkoliikenne Vihdintiellä hoi-
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dettaisiin busseilla nykyiseen tapaan, jo lähitulevaisuudessa sähköbus-
seilla. Tällöin myös raitiolinja 4 voitaisiin säilyttää nykyisellä reitillään. 
Kirjeessä ilmaistaan myös huoli Vihdin pikaraitiotien arvokkaalle luon-
nonympäristölle ja asukkaiden virkistyspuistoille aiheuttamista epäsuo-
tuisista vaikutuksista, kyseenalaistetaan pikaratikan linjauksen yleis-
kaavan mukaisuus, pikaratikkaa käyttävien matkustajien määrä tulevai-
suudessa jo olemassa olevien hyvien juna- ja myös bussiyhteyksien 
vuoksi ja pidetään kyseenlaisena sitä, että ratikasta päätetään ennen 
kuin bulevardikaupungin asemakaavat ovat lainvoimaisia.

Kaupunginhallitus toteaa, että Vihdintien pikaraitiotien rooli joukkolii-
kennejärjestelmässä on raideliikenteeseen tukeutuvan verkostokau-
pungin muodostaminen. Se yhdistää kantakaupungin raitiotieverkon 
Raide-Jokeriin ja Ranta- ja Kehäratoihin ja tarjoaa itsessään laaduk-
kaan, autoliikenteen ruuhkista riippumattoman keskustayhteyden, jota 
voi pitää ensisijaisena Munkkivuoren ja Etelä-Haagan tasalle asti. Lin-
jan pohjoisosissa Pitäjänmäen, Lassilan ja Kannelmäen alueella pika-
raitiotielinja palvelee liityntäyhteyksiä rautateille. Seudullisen työmatka- 
ja asiointiliikenteen kannalta pikaraitiotie tarjoaa yhteyden Ranta- ja 
Kehäradoilta Meilahden terveyspalvelu- ja työpaikkakeskittymään. Ar-
vioidut liikennemäärät perustuvat HSL:n  julkaisemaan seudulliseen 
Helmet-liikennemalliin, jossa lähtötietona on alueen ennustetut asukas- 
ja työpaikkamäärät. Tilanne, jossa pikaraitiotie toteutettaisiin vain Haa-
gan ympyrään asti jättäisi suuren osan Vihdintien varren uudesta 
maankäytöstä raitiotien palvelualueen ulkopuolelle. Kaupunginhallitus 
toteaa vielä, että raitiotien suunnittelu jatkuu hankesuunnitelman laati-
misella ja samaan aikaan laaditaan alueen asemakaavoja, jotka tarjoa-
vat uusia vuorovaikutusmahdollisuuksia osallisille. Lopulliset kaavarat-
kaisut tulevat arvioitaviksi maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimus-
ten mukaisesti. 

Kaupunginhallituksen kanta yleissuunnitelmaan

Viitaten lautakunnan esitykseen, sen perusteluihin ja valmisteluaineis-
toon, saatuihin lausuntoihin sekä kaupunginhallituksen hyväksymään ja 
muuhun kaupungin sisäiseen hankeohjeistukseen, kaupunginhallitus 
esittää, että yleissuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi 
alustavine kokonaiskustannusarvioineen. Lopullinen päätös toteuttami-
sesta ja kokonaiskustannuksista, nk. enimmäishintapäätös, tehdään 
vasta myöhemmin koko hanketta koskevan hankesuunnitelman valmis-
tuttua. 

Päätöksenteon kaksivaiheisuutta koskevan esityksen perusteena ovat 
maankäytön suunnittelun, kunnallisteknisen ja geoteknisen sekä silta- 
ja taitorakenteiden suunnittelun alustava vaihe, raitiotiehankkeen ja 
bussiliikenteen sujuvuuden vaatimat lisätarkastelut sekä pelastusturval-
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lisuuden varmistaminen raitiotien rakentamisen myötä eräillä kaduilla ja 
katuosuuksilla. 

Hankkeen kustannukset

Kaupunginhallitus on 21.5.2018 hyväksynyt katu-, liikenneväylä-, rata- 
ja puistohankkeiden käsittelyohjeen, jossa todetaan mm. seuraavaa: 
Mikäli yleissuunnittelun aikana todetaan, että hanke vaatii yksityiskoh-
taisempaa suunnittelua sen vaikuttavuuden, toteuttamiskelpoisuuden ja 
kannattavuuden varmistamiseksi, esitetään sen hyväksymisen yhtey-
dessä, että suunnittelua jatketaan hankesuunnitelman laatimisella. 

Länsi-Helsingin raitiotiet -hankkeen yleissuunnitelman mukainen kus-
tannusarvio on 160 milj. euroa ja nk. liittyvät hankkeet, jotka lautakun-
nan esityksen taulukossa on mainittu edellytyksiksi pikaraitiotiehank-
keelle, ovat noin 265 milj. euroa. Yleissuunnitelman liitteestä 9 (Sitowi-
se, mm. kohdat 2.4.-2.6) käy ilmi, että varsinaista katu- ja kunnallistek-
nistä suunnittelua ei ole vielä tehty ja että geotekninen suunnittelu on 
vielä alkuvaiheessa. Samoin, tarkempaa silta- ja taitorakennesuunnitte-
lua ei ole toistaiseksi tehty. Lisäksi rakennusaikaisista kustannuksista 
voi aiheutua ennakoitua suurempia lisäkustannuksia. 

Yleissuunnitelman mukaan hankkeen alustava toteutusajankohta on 
vuosina 2025-2027, mutta hankkeen eri osien toteutusajankohta ja –
järjestys on suunniteltava niiden laajuuden, suunnittelutilanteen ja mui-
den investointihankkeiden ajoituksesta johtuvien syiden perusteella. 
Hankkeen toteuttamiseen on tällä hetkellä varauduttu talousarvioon 
2021 sisältyvässä HKL:n 10-vuotisessa investointiohjelmassa yleis-
suunnitelman mukaisesti vuosina 2025-2027. Alueen asemakaavoitus 
on käynnistynyt, mutta kestänee useampia vuosia, ja vaikuttaa kiin-
teästi nk. liittyvien hankkeiden katu- ym. infrastruktuuriratkaisuihin. 
Asemakaavoituksen etenemisen varmistamiseksi hankkeen suunnitte-
lua on perusteltua viedä eteenpäin ja ajoittaa hankkeen enimmäishin-
tapäätös lähemmäksi alueen tarkemmassa suunnittelussa tarkoituk-
senmukaiseksi ja mahdolliseksi katsottua aloitusajankohtaa.

Ottaen huomioon hankkeen laajuuden ja haastavuuden, lautakuntakä-
sittelyssä esiin tulleet jatkosuunnittelutarpeet sekä kaupungin ohjeis-
tuksen edellyttämät vaatimukset enimmäishintapäätökseltä, kaupun-
ginhallitus pitää perusteltuna, että lautakunnan esittämä yleissuunni-
telma hyväksytään tässä vaiheessa jatkosuunnittelun pohjaksi.  Näin 
sitoutuminen toteutukseen voidaan tehdä riittävän pitkälle vietyjen 
suunnitelmien pohjalta. Kaupungin aiempien kokemusten perusteella 
liian varhainen hintaan sitoutuminen on epävarmalla pohjalla ja johtaa 
myöhemmin kustannusylityksiin, joihin ei ole osattu hankkeen yleis-
suunnitteluvaiheessa varautua. 
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Jatkosuunnitteluun liittyvät liikenteelliset huomiot

HSL ilmaisi lausunnossaan huolen bussiliikenteen sujuvuuden mahdol-
lisesta heikkenemisestä. HSL on lisäksi todennut, että vaikka bussilin-
jastoista päätetään myöhemmin sen toimesta, se, millaiseksi katuinf-
rastruktuuri rakennetaan, vaikuttaa merkittävästi mahdollisuuksiin jär-
jestää sujuvaa bussiliikennettä kaupungissa. Myös Uudenmaan ELY-
keskus totesi lausunnossaan, että on otettava huomioon pitkämatkai-
sen bussiliikenteen tarpeet sekä vaikutukset Kehä I:n liittymiin ja Vih-
dintien eteläosaan. Sama huoli bussiliikenteen asemasta ja etenkin no-
peista, suorista bussiyhteyksistä sekä valtakunnallisen pitkän matkan 
bussiliikenteen tilanteesta on luettavissa myös muista kaupunkiympä-
ristötoimialan pyytämistä lausunnoista, kuten Linja-autoliiton ja Helka 
r.y:n lausunnoista.

Lautakunta on käsitellessään esitystä kaupunginhallitukselle hyväksy-
nyt yksimielisesti jatkosuunnittelua ohjaavan vastaehdotuksen, jonka 
mukaan "Jatkosuunnittelussa on varmistettava, että Helsingin keskusta 
on saavutettavissa eri kulkumuodoilla. Erityisesti tulee kiinnittää huo-
miota näille väylille jäävän bussiliikenteen toimivuuteen siten, että bus-
siliikenteen toimintaedellytykset eivät ratkaisevasti heikkene nykyises-
tä."

Kaupunginhallitus pitää täydennystä perusteltuna, koska bussiliiken-
teen toimivuus voi heiketä nykyisestä, jos suunnitellun Länsi-Helsingin 
raitiotiereitin kantakaupungin osuuksilta poistuu paikoin bussi- ja ryh-
mittymiskaistoja ja samalla toteutetaan auto- ja joukkoliikenteen yhteis-
kaistoja, pyöräkaistoja ja hidastinpysäkkejä. Hankkeen toteuttaminen 
voi siirtää bussi- ja autoliikennettä rinnakkaisille pääkaduille. Manner-
heimintie on yksi kaupungin pääsisääntuloväylistä ja sen toimivuuden 
varmistaminen on etenkin keskustan elinvoimaisuuden, hankealueen 
sisältämän bussiliikenteen sekä Meilahden sairaala-alueen läheisyyden 
näkökulmasta tärkeää. Jatkosuunnittelussa on tärkeää kiinnittää huo-
miota liikenteen sujuvuuteen liittymissä, jotka vaikuttavat Kehä I:n auto-
liikenteeseen ja Turunväylän bussiliikenteeseen. Myös kadunvarsipy-
säköinnin olosuhteet on syytä huomioida jatkosuunnittelussa. 

Lopuksi

Kaupunkistrategian 2017-2021 mukaan Vihdintien bulevardin pikarati-
kan suunnittelu etenee päätösvaiheeseen kuluvan valtuustokauden ai-
kana. Helsingin seudun kuntien ja valtion välisessä maankäytön, asu-
misen ja liikenteen MAL-sopimuksessa 2020-2031 on kohta, jonka mu-
kaan "valtio osoittaa Vihdintien pikaraitiotien (ns. Länsi-Helsingin raitio-
tiet) yleissuunnitelmaluonnoksen mukaisen hankekokonaisuuden to-
teuttamiseen (sis. suunnittelun ja rakentamisen) ja siihen sekä muihin 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 47/2020 115 (136)
Kaupunginhallitus

Asia/23
14.12.2020

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

kestävää liikkumista edistäviin hankkeisiin liittyviin kustannuksiin 105 
miljoonaa euroa. Rahoituksen edellytyksenä on, että Helsingin kaupun-
ki tekee hankkeen toteuttamisesta päätöksen, joka on vähintään yleis-
suunnitelmaluonnoksen hyöty-kustannus -laskelman mukainen tai sitä 
kannattavampi. Helsinki tekee hankkeen toteuttamisesta päätöksen 
syksyllä 2020. Valtio ja Helsingin kaupunki sopivat erikseen rahoituk-
sen kohdentumisen yksityiskohdista ja rahoituksen aikataulusta." Kau-
punginhallitus toteaa, että nyt kysymyksessä olevan yleissuunnitelman 
hyväksyminen on pohjana valtion ja Helsingin jatkoneuvotteluille.

Koska raitiotien toteutustapa ja aloitusajankohta riippuvat alueen 
maankäytön suunnittelun etenemisestä ja investointien kokonaisohjel-
moinnista, kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että hankesuunnittelua ja 
alueen toteutuksen suunnittelua jatketaan laajassa yhteistyössä kau-
punkiympäristön toimialan, kaupunginkanslian ja muiden sidosryhmien 
kesken. 

Esittelijä
Vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Katariina Baarman, projektinjohtaja, puhelin: 310 37125

katariina.baarman(a)hel.fi

Liitteet

1 Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelma-raportti
2 Länsi-Helsingin raitioteiden yleiskartta
3 Liikenteen yleissuunnitelmat
4 Laajennettu hankearviointi
5 Kaupunkitaloudellinen arviointi
6 Yritysvaikutusten arviointi
7 Käyttötalousvaikutukset
8 Vuorovaikutusmuistio
9 Tarkentavat selvitykset ja kustannusarvio
10 Läntisen kantakaupungin raitioteiden simulointi
11 Lausunnot
12 Pro Haaga r.y. - Pro Haga r.f. kirje 7.10.2020 ilman henkilötietoja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Helsingin kaupunginosayhdis-
tykset ry Helka

Esitysteksti

Helsingin seudun kauppakamari Esitysteksti
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä/Vesihuolto

Esitysteksti

Helsingin Yrittäjät r.y. Esitysteksti
Liikenneliikelaitos Esitysteksti
Linja-autoliitto Esitysteksti
Pro Haaga r.y. - Pro Haga r.f. Esitysteksti
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti

Väylävirasto Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Liikenneliikelaitoksen johtokunta
Kaupunkiympäristön toimiala/Like

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 15.09.2020 § 512

HEL 2018-002298 T 08 00 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Länsi-
Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyväksymistä ja hankkeen to-
teuttamista siten, että

 raitiotien ja sen edellyttämän katuinfrastruktuurin kokonaiskustan-
nusarvio on 160 miljoonaa euroa (MAKU 106,41 huhtikuu 2019, 
2015=100)

 hankkeesta laaditaan hyväksytyn yleissuunnitelman ja kokonaiskus-
tannusarvion mukainen tarkempi hankesuunnitelma. Hankesuunni-
telmassa voidaan tehdä hankkeeseen vähäisiä muutoksia ja tarkis-
tuksia, jotka eivät olennaisesti muuta yleissuunnitelman sisältöä

 kaupunki neuvottelee valtion kanssa hankkeen kustannusjaosta 
syksyn 2020 aikana. Kustannusjakoneuvotteluissa hyödynnetään 
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Helsingin seudun ja valtion MAL-sopimuksen 2020-2031 neuvotte-
lutulosta (2.6.2020).

 Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että Helsingin keskusta on saa-
vutettavissa eri kulkumuodoilla. Jatkosuunnittelussa kiinnitetään eri-
tyisesti huomiota näille väylille jäävän bussiliikenteen toimivuuteen 
siten, että bussiliikenteen toimintaedellytykset eivät ratkaisevasti 
heikkene nykyisestä.

Käsittely

15.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että Helsingin kes-
kusta on saavutettavissa eri kulkumuodoilla. Jatkosuunnittelussa kiinni-
tetään erityisesti huomiota näille väylille jäävän bussiliikenteen toimi-
vuuteen siten, että bussiliikenteen toimintaedellytykset eivät ratkaise-
vasti heikkene nykyisestä.

Kannattaja: Sirpa Asko-Seljavaara

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Risto Rau-
tavan vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Hyväksyessään Vihdintien pikaratikan lautakun-
ta esittää, että se ei saa vaikuttaa linjastoon niin, että 100 vuotta vanha 
Nelosen raitiotie ei enää voi kulkea Ylioppilastalolle.

Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

08.09.2020 Pöydälle

01.09.2020 Pöydälle

21.01.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

14.01.2020 Pöydälle

10.12.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anton Silvo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37489

anton.silvo(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 47/2020 118 (136)
Kaupunginhallitus

Asia/23
14.12.2020

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

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 19.03.2020 § 41

HEL 2018-002298 T 08 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saa-
mansa informaation.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi
Anton Silvo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37489

anton.silvo(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 47/2020 119 (136)
Kaupunginhallitus

Asia/24
14.12.2020

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

§ 884
Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus koskien viestintäpalvelujen 
hankintoja Saksassa ja saksankielisillä alueilla 1.1.– 31.12.2019

HEL 2018-006589 T 02 08 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen.

Kaupunginhallitus ei ota tutkittavakseen oikaisuvaatimuksessa esitettyä 
korvausvaatimusta ansionmenetyksestä, henkisestä kärsimyksestä ja 
ylimääräisen palkattoman työn kustannuksista.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Jukka Harno, kaupunginasiamies, puhelin: (09) 310 23527

jukka.harno(a)hel.fi
Jani Merimaa, viestintäpäällikkö, puhelin: (09) 310 15255

jani.merimaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 1.10.2020 liitteineen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tehnyt Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus kohdistuu seuraaviin Helsingin kaupungin vuoden 
2019 aikana toteuttamiin hankintalain (1397/2016) soveltamisalan ul-
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kopuolelle kuuluviin tavara- ja palveluhankintojen kansallisen kynny-
sarvon alittaviin palveluostoihin valitulta palveluntuottajalta (alla vain 
laskutettu työn osuus):

Mediaseuranta ja mediayhteyshenkilönä toimiminen

********** 

Minimediamatkojen järjestäminen

********** 

Toimittajien kontaktointi

********** 

Oikaisuvaatimuksen tekijä pyysi erikseen 21.8.2020 päivätyllä tieto-
pyynnöllään edellä mainittuihin palveluostoihin liittyviä asiakirjoja. Tie-
topyynnön johdosta annetussa vastauksessa oikaisuvaatimuksen teki-
jälle toimitettiin pyydetty materiaali sekä varattiin mahdollisuus jättää 
päätöksistä hankintaoikaisuvaatimus tai kuntalain mukainen oikaisu-
vaatimus tai molemmat annetussa määräajassa.

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

Kooste edellä mainituista palveluostoista on toimitettu oikaisuvaatimuk-
sen tekijälle tiedoksi 17.9.2020 ja oikaisuvaatimus on saapunut kau-
pungin kirjaamoon 1.10.2020. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle vi-
ranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset

Oikaisuvaatimuksen tekijä on 1.10.2020 jättämissään oikaisuvaatimuk-
sissa vaatinut vuoden 2019 aikana valitulta palveluntuottajalta tehtyjä 
viestintäpalveluhankintapäätöksiä kumottavaksi lainvastaisesti tehtyinä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa olevansa asianosainen sillä perus-
teella, että toimii samalla alalla, eikä ole hankintayksikön virheellisen 
menettelyn vuoksi päässyt kiinnostuksestaan huolimatta tarjoamaan 
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palvelujaan kaupungille.  Oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa tuottaneen-
sa hyvällä menestyksellä saksankielisen viestinnän asiantuntijapalvelu-
ja Helsingin kaupungille aikavälillä 2013 – 30.6.2018 sekä tuoneensa 
esille kiinnostuksensa kyseessä olevien palvelujen hankinta-
ajankohtina vuosina 2018 ja 2019.

Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa Helsingin kaupungin toteuttaneen 
hankinnat syrjimättömyyden, yhdenvertaisuuden, avoimuuden ja suh-
teellisuuden periaatteiden vastaisesti. Oikaisuvaatimuksen tekijän mu-
kaan kaupungin edustaja valehteli, ettei kaupunki tule ostamaan Sak-
san viestintäpalveluja jatkossa, vaikka käytännössä samaan aikaan 
neuvotteli valitun palveluntuottajan kanssa samojen palvelujen ostami-
sesta.

Edellä todetun lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii kaupungin vir-
kamiesten virheiden takia kärsimiensä ansionmenetysten hyvitystä. Oi-
kaisuvaatimuksen tekijä katsoo hänelle aiheutuneen yhteensä 8 020,00 
euron suuruinen ansionmenetys vuoden 2019 osalta.

Tämän lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt kaupungille 2 
000,00 euron suuruisen vaatimuksen henkisestä kärsimyksestä sekä 2 
000,00 euron suuruisen vaatimuksen ylimääräisestä palkattomasta 
työstä, joka on aiheutunut asian hoitamisesta.

Menettelyä koskeva arviointi

Saksan ja saksankielisten alueiden viestintäpalvelua koskevien ostojen 
kohdalla kyse on ollut hankintalain (1397/2016) soveltamisalan ulko-
puolelle kuuluvista, tavara- ja palveluhankintojen kansallisen kynnysar-
von alittavista pienhankinnoista, joihin sovelletaan Helsingin kaupungin 
pienhankinnoista sekä kaupungin talousarvion noudattamisesta annet-
tua ohjeistusta. Lisäksi menettelyssä noudatetaan yleisiä hankintaoi-
keudellisia periaatteita, joihin on viitattu pienhankintoja koskevan oh-
jeen 3 luvussa (avoimuus, syrjimättömyys, tasapuolisuus, suhteelli-
suus).

Helsingin kaupungin pienhankintoja koskevan ohjeen mukaan pien-
hankinnaksi kutsutaan sellaista hankintaa, johon ei sovelleta hankinta-
lakia sen vähäisen arvon vuoksi. Ohjeen mukaan pienhankinnat tulee 
toteuttaa tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ja lähtökohtaisesti 
kevyesti toteutetun tarjouskilpailun avulla. Pienhankintoja voidaan kui-
tenkin tehdä tietyin edellytyksin kilpailuttamatta suoraan valitulta toimit-
tajalta. Pienhankinta voidaan ohjeen mukaan toteuttaa ilman tarjouskil-
pailua mm. silloin kun hankinta on arvoltaan enintään 10 000 euroa. 
Kilpailuttamatta jättämisen peruste tulee merkitä hankintayksikölle jää-
vään muistioon tai tilausjärjestelmään.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 47/2020 122 (136)
Kaupunginhallitus

Asia/24
14.12.2020

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

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevat viestintäpalveluostot – yhteensä 
viisi erillistä  – sijoittuvat kolmeen eri palvelutarvetta koskevaan koko-
naisuuteen. Palvelutarpeet sijoittuvat ajallisesti aikavälille huhtikuu – 
joulukuu 2019. Palveluja on tällä aikavälillä hankittu valitulta palvelun-
tuottajalta yhteensä 8 020,00 euron arvosta.

Yksittäiset palveluostot sijoittuvat suuruudeltaan välille 300,00–2 
500,00 euroa. Yhteenlaskettunakin ostojen määrä alittaa pienhankinto-
ja koskevassa ohjeistuksessa mainitun 10 000 euron määrän, jonka al-
le jäävät palvelutarpeet voidaan toteuttaa hankintayksikön harkinnan 
mukaan ilman kilpailuttamista, edellyttäen että hankintayksikkö noudat-
taa edellä mainittuja yleisiä hankintaoikeudellisia periaatteita. Näin ol-
len hankintayksikön menettely on ollut lähtökohtaisesti pienhankintaoh-
jeen mukaista.

Palvelutarpeen toteuttamisella erillisinä ostoina ei ole pyritty pilkkomis-
kiellon vastaisesti Helsingin kaupungin pienhankinnoista annetun oh-
jeen mukaisen rajan keinotekoiseen alittamiseen, sillä kokonaismäärä 
alittaa rajan muutoinkin. Lisäksi tarve yksittäisten palveluostojen toteut-
tamiselle on noussut erillisten mediamatkojen toteuttamisen tarpeista 
johtuen. Mediayhteyshenkilönä toimiminen on toteutettu puolivuosittain, 
mikä vastaa aikaisemmin kyseisissä palveluostoissa vakiintunutta pal-
veluhankintatapaa.

Hankintayksikön palveluostoja koskevista asiakirjoista ei ilmene, että 
ostojen toteuttamisella ilman kilpailuttamista olisi pyrittykään ohitta-
maan oikaisuvaatimuksen tekijä pienhankintaohjeistuksen vastaisesti. 
Oikaisuvaatimuksen tekijän mainitsemaan sähköpostikeskusteluun liit-
tyvää mainintaa Saksan viestintäpalveluhankintojen kehittämisprojektin 
aloittamisesta ja viestintäpalvelujen tarkastelemisesta laajempana ko-
konaisuutena, voidaan pitää sitoumuksetta annettuna alustavana tieto-
na tulevien hankintatarpeiden mahdollisesta toteuttamistavasta. Säh-
köpostissa todettua ei voida siten pitää sitoumuksena olla hankkimatta 
kyseisiä viestintäpalveluja tai osoituksena oikaisuvaatimuksen tekijän 
syrjimisestä ja tasapuolisuuden periaatteen rikkomisesta näitä palveluja 
ostettaessa.

Kuitenkin, avoimuusperiaate huomioiden, oikaisuvaatimuksen tekijälle 
olisi voitu ilmoittaa mediaseurantaa ja mediayhteyshenkilönä toimimista 
koskevasta palvelujen järjestämisestä ajanjaksolta huhti–heinäkuu 
2019, mikäli ajanjaksoa koskevasta palvelujen ostamisesta valitulta 
palveluntuottajalta oli ollut tällöin jo päätös. Tämä ei kuitenkaan tee 
palveluostoja koskevista ratkaisuista virheellisiä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on viitannut tuottaneensa hyvällä menestyk-
sellä saksankielisen viestinnän asiantuntijapalveluja Helsingin kaupun-
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gille aikavälillä 2013–30.6.2018. Kaupunki on puolestaan viitannut vies-
tintäjohtajan 26.10.2018 antamassa vastauksessa oikaisuvaatimuksen 
tekijälle tämän palvelusuorituksissa havaittuihin laatupuutteisiin.

Viestintäpalveluostojen perusteluksi Saksassa ja saksankielisillä alueil-
la vuonna 2019 ei ole kuitenkaan esitetty sellaisia tarjoajaan liittyviä 
syitä, joiden johdosta ainoastaan valittu palveluntuottaja olisi katsottu 
kykeneväksi toimittamaan tarvittavan palvelun.

Oikaisuvaatimuksen perusteiden arviointi

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain perusteella, joten sitä koskevien 
vaatimusten käsittelyyn sovelletaan kuntalain ja täydentävin osin hallin-
tolain säännöksiä. Hallintolain 49 g §:n mukaan otettuaan oikaisuvaa-
timuksen tutkittavakseen viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, 
kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksessa tarkoitettuja viestintäpalveluostoja koskevia rat-
kaisuja voidaan pitää kaupungin pienhankintoja koskevan ohjeistuksen 
mukaisina. Perusteita päätösten kumoamiselle ei näin ollen ole.

Hallintoasian hoitamisesta aiheutuneet kulut

Oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimus ylimääräisestä palkattomasta 
työstä syntyneistä 2 000,00 euron suuruisista kuluista on tulkittava ku-
lujen korvaamista koskevaksi vaatimukseksi.

Hallintolain 64 §:n 1 momentin mukaan hallintoasiassa kukin osapuoli 
vastaa itse omista kuluistaan. Kyseisen lainkohdan esitöiden mukaan, 
jos asianosainen on vaatinut kulujen korvaamista oikaisuvaatimukses-
sa, vaatimus on jätettävä tutkimatta sillä perusteella, ettei käsittelykulu-
jen korvaaminen kuulu viranomaisen toimivaltaan (HE 72/2002).

Näin ollen kaupunginhallitus ei ota tutkittavaksi vaatimusta hallintoasian 
hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Vahingonkorvausvaatimuksen käsittely

Oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt, että hankintamenettelyn joh-
dosta hänelle on aiheutunut ansionmenetystä 8 020,00 euroa. Lisäksi 
oikaisuvaatimuksessa esitetään 2 000,00 euron korvausvaatimus hen-
kisestä kärsimyksestä.

Kaupunginhallitus ei ole toimivaltainen käsittelemään oikaisuvaatimuk-
sessa esitettyä vahingonkorvausvaatimusta ansionmenetyksestä ja 
henkisestä kärsimyksestä.
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Korvausvaateen käsittely kuuluu Helsingin kaupungin hallintosäännön 
12 luvun 5 §:n 5 kohdan perusteella kaupunginlakimiehen toimivaltaan. 
Näin ollen kaupunginhallitus ei ota tutkittavaksi korvausvaatimusta an-
sionmenetyksestä ja henkisestä kärsimyksestä.

Kaupunginlakimies antaa asiasta erillisen ratkaisun oikaisuvaatimuk-
sessa esitetyn vaatimuksen perusteella.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Jukka Harno, kaupunginasiamies, puhelin: (09) 310 23527

jukka.harno(a)hel.fi
Jani Merimaa, viestintäpäällikkö, puhelin: (09) 310 15255

jani.merimaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 1.10.2020 liitteineen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tehnyt Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 885
Hankintaoikaisuvaatimus koskien viestintäpalvelujen hankintoja 
Saksassa ja saksankielisillä alueilla 1.1.–31.12.2019

HEL 2018-006589 T 02 08 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä hankintaoikaisuvaatimuksen.

Kaupunginhallitus ei ota tutkittavakseen oikaisuvaatimuksessa esitettyä 
korvausvaatimusta ansionmenetyksestä, henkisestä kärsimyksestä ja 
ylimääräisen palkattoman työn kustannuksista.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Jukka Harno, kaupunginasiamies, puhelin: (09) 310 23527

jukka.harno(a)hel.fi
Jani Merimaa, viestintäpäällikkö, puhelin: (09) 310 15255

jani.merimaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 1.10.2020 liitteineen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tehnyt Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus kohdistuu seuraaviin Helsingin kaupungin vuoden 
2019 aikana toteuttamiin hankintalain (1397/2016) soveltamisalan ul-
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kopuolelle kuuluviin tavara- ja palveluhankintojen kansallisen kynny-
sarvon alittaviin palveluostoihin valitulta palveluntuottajalta (alla vain 
laskutettu työn osuus):

Mediaseuranta ja mediayhteyshenkilönä toimiminen

 aikaväli huhtikuu–heinäkuu, yhteensä 2 000 euroa
 aikaväli elokuu–joulukuu, yhteensä 2 500 euroa 

Minimediamatkojen järjestäminen

 Christoph Kersting, kesäkuu 2019, yhteensä 300 euroa
 Helsinki Design Week: Claudia Hoff ja Urs Keller, syyskuu 2019, yh-

teensä 2 200 euroa 

Toimittajien kontaktointi

 Expo Real -messut, lokakuu 2019, yhteensä 1 020 euroa

Oikaisuvaatimuksen tekijä pyysi erikseen 21.8.2020 päivätyllä tieto-
pyynnöllään edellä mainittuihin palveluostoihin liittyviä asiakirjoja. Tie-
topyynnön johdosta annetussa vastauksessa oikaisuvaatimuksen teki-
jälle toimitettiin pyydetty materiaali sekä varattiin mahdollisuus jättää 
päätöksistä hankintaoikaisuvaatimus tai kuntalain mukainen oikaisu-
vaatimus tai molemmat annetussa määräajassa.

Hankintalain (1397/2016) 132 § 1 momentin mukaan hankintaoikaisun 
johdosta hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai 
peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeu-
dellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista 
asian uudelleen. Lain 133 § 1 momentin mukaan hankintaoikaisu voi-
daan käsitellä asianosaisen vaatimuksesta tai hankintayksikön aloit-
teesta. Lain 133 § 2 momentin mukaan asianosaisen on esitettävä vaa-
timus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon 
hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Kooste edellä mainituista palveluostoista on toimitettu oikaisuvaatimuk-
sen tekijälle tiedoksi 17.9.2020 ja oikaisuvaatimus on saapunut kau-
pungin kirjaamoon 1.10.2020. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle vi-
ranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset

Oikaisuvaatimuksen tekijä on 1.10.2020 jättämissään oikaisuvaatimuk-
sissa vaatinut vuoden 2019 aikana valitulta palveluntuottajalta tehtyjä 
viestintäpalveluhankintapäätöksiä kumottavaksi lainvastaisesti tehtyinä.
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Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa olevansa asianosainen sillä perus-
teella, että toimii samalla alalla, eikä ole hankintayksikön virheellisen 
menettelyn vuoksi päässyt kiinnostuksestaan huolimatta tarjoamaan 
palvelujaan kaupungille.  Oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa tuottaneen-
sa hyvällä menestyksellä saksankielisen viestinnän asiantuntijapalvelu-
ja Helsingin kaupungille aikavälillä 2013 – 30.6.2018 sekä tuoneensa 
esille kiinnostuksensa po. palvelujen hankinta-ajankohtina vuosina 
2018 ja 2019.

Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa Helsingin kaupungin toteuttaneen 
hankinnat syrjimättömyyden, yhdenvertaisuuden, avoimuuden ja suh-
teellisuuden periaatteiden vastaisesti. Oikaisuvaatimuksen tekijän mu-
kaan kaupungin edustaja valehteli, ettei kaupunki tule ostamaan Sak-
san viestintäpalveluja jatkossa, vaikka käytännössä samaan aikaan 
neuvotteli ********** kanssa samojen palvelujen ostamisesta.

Edellä todetun lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii kaupungin vir-
kamiesten virheiden takia kärsimiensä ansionmenetysten hyvitystä. Oi-
kaisuvaatimuksen tekijä katsoo hänelle aiheutuneen yhteensä 8 020,00 
euron suuruinen ansionmenetys vuoden 2019 osalta.

Tämän lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt kaupungille 2 
000,00 euron suuruisen vaatimuksen henkisestä kärsimyksestä sekä 2 
000,00 euron suuruisen vaatimuksen ylimääräisestä palkattomasta 
työstä, joka on aiheutunut asian hoitamisesta.

Hankintamenettelyä koskeva arviointi

Saksan ja saksankielisten alueiden viestintäpalvelua koskevien ostojen 
kohdalla kyse on ollut hankintalain (1397/2016) soveltamisalan ulko-
puolelle kuuluvista, tavara- ja palveluhankintojen kansallisen kynnysar-
von alittavista pienhankinnoista, joihin sovelletaan Helsingin kaupungin 
pienhankinnoista sekä kaupungin talousarvion noudattamisesta annet-
tua ohjeistusta. Lisäksi menettelyssä noudatetaan yleisiä hankintaoi-
keudellisia periaatteita, joihin on viitattu pienhankintoja koskevan oh-
jeen 3 luvussa (avoimuus, syrjimättömyys, tasapuolisuus, suhteelli-
suus).

Helsingin kaupungin pienhankintoja koskevan ohjeen mukaan pien-
hankinnaksi kutsutaan sellaista hankintaa, johon ei sovelleta hankinta-
lakia sen vähäisen arvon vuoksi. Ohjeen mukaan pienhankinnat tulee 
toteuttaa tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ja lähtökohtaisesti 
kevyesti toteutetun tarjouskilpailun avulla. Pienhankintoja voidaan kui-
tenkin tehdä tietyin edellytyksin kilpailuttamatta suoraan valitulta toimit-
tajalta. Pienhankinta voidaan ohjeen mukaan toteuttaa ilman tarjouskil-
pailua mm. silloin kun hankinta on arvoltaan enintään 10 000 euroa. 
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Kilpailuttamatta jättämisen peruste tulee merkitä hankintayksikölle jää-
vään muistioon tai tilausjärjestelmään.

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevat viestintäpalveluostot – yhteensä 
viisi erillistä – sijoittuvat kolmeen eri palvelutarvetta koskevaan koko-
naisuuteen. Palvelutarpeet sijoittuvat ajallisesti aikavälille huhtikuu – 
joulukuu 2019. Palveluja on tällä aikavälillä hankittu yhteensä 8 020,00 
€ arvosta.

Yksittäiset palveluostot sijoittuvat suuruudeltaan välille 300,00 – 2 
500,00 €. Yhteenlaskettunakin ostojen määrä alittaa pienhankintoja 
koskevassa ohjeistuksessa mainitun 10 000 euron määrän, jonka alle 
jäävät palvelutarpeet voidaan toteuttaa hankintayksikön harkinnan mu-
kaan ilman kilpailuttamista, edellyttäen että hankintayksikkö noudattaa 
em. yleisiä hankintaoikeudellisia periaatteita. Näin ollen hankintayksi-
kön menettely on ollut lähtökohtaisesti pienhankintaohjeen mukaista.

Palvelutarpeen toteuttamisella erillisinä ostoina ei ole pyritty pilkkomis-
kiellon vastaisesti em. pienhankintaohjeistuksen mukaisen rajan keino-
tekoiseen alittamiseen, sillä kokonaismäärä alittaa rajan muutoinkin. Li-
säksi tarve yksittäisten palveluostojen toteuttamiselle on noussut erillis-
ten mediamatkojen toteuttamisen tarpeista johtuen. Mediayhteyshenki-
lönä toimiminen on toteutettu puolivuosittain, mikä vastaa aikaisemmin 
po. palveluostoissa vakiintunutta palveluhankintatapaa.

Hankintayksikön palveluostoja koskevista asiakirjoista ei ilmene, että 
ostojen toteuttamisella ilman kilpailuttamista olisi pyrittykään ohitta-
maan oikaisuvaatimuksen tekijä pienhankintaohjeistuksen vastaisesti. 
Oikaisuvaatimuksen tekijän mainitsemaan sähköpostikeskusteluun liit-
tyvää mainintaa Saksan viestintäpalveluhankintojen kehittämisprojektin 
aloittamisesta ja viestintäpalvelujen tarkastelemisesta laajempana ko-
konaisuutena, voidaan pitää sitoumuksetta annettuna alustavana tieto-
na tulevien hankintatarpeiden mahdollisesta toteuttamistavasta. Säh-
köpostissa todettua ei voida siten pitää sitoumuksena olla hankkimatta 
po. viestintäpalveluja tai osoituksena oikaisuvaatimuksen tekijän syrji-
misestä ja tasapuolisuuden periaatteen rikkomisesta näitä palveluja os-
tettaessa.

Kuitenkin, avoimuusperiaate huomioiden, oikaisuvaatimuksen tekijälle 
olisi voitu ilmoittaa mediaseurantaa ja mediayhteyshenkilönä toimimista 
koskevasta palvelujen järjestämisestä ajanjaksolta huhti–heinäkuu 
2019, mikäli ajanjaksoa koskevasta palvelujen ostamisesta valitulta 
palveluntuottajalta oli ollut tällöin jo päätös. Tämä ei kuitenkaan tee 
palveluostoja koskevista ratkaisuista virheellisiä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on viitannut tuottaneensa hyvällä menestyk-
sellä saksankielisen viestinnän asiantuntijapalveluja Helsingin kaupun-
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gille aikavälillä 2013–30.6.2018. Kaupunki on puolestaan viitannut vies-
tintäjohtajan 26.10.2018 antamassa vastauksessa oikaisuvaatimuksen 
tekijälle tämän palvelusuorituksissa havaittuihin laatupuutteisiin.

Viestintäpalveluostojen perusteluksi Saksassa ja saksankielisillä alueil-
la vuonna 2019 ei ole kuitenkaan esitetty sellaisia tarjoajaan liittyviä 
syitä, joiden johdosta ainoastaan valittu palveluntuottaja olisi katsottu 
kykeneväksi toimittamaan tarvittavan palvelun.

Oikaisuvaatimuksen perusteiden arviointi

Oikaisuvaatimus on tehty hankintalain perusteella, joten sitä koskevien 
vaatimusten käsittelyyn sovelletaan hankintalain 132–134 §§ säännök-
siä. Hankintalain 132 § mukaan hankintaoikaisun johdosta hankintayk-
sikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun han-
kintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia 
ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen, jos 
päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain so-
veltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sel-
laista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankin-
tasopimuksen tekemisen edellytyksiin.

Oikaisuvaatimuksessa tarkoitettuja viestintäpalveluostoja koskevia rat-
kaisuja voidaan pitää kaupungin pienhankintoja koskevan ohjeistuksen 
mukaisina. Perusteita päätösten kumoamiselle ei näin ollen ole.

Hallintoasian hoitamisesta aiheutuneet kulut

Oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimus ylimääräisestä palkattomasta 
työstä syntyneistä 2 000,00 euron suuruisista kuluista on tulkittava ku-
lujen korvaamista koskevaksi vaatimukseksi.

Hallintolain 64 §:n 1 momentin mukaan hallintoasiassa kukin osapuoli 
vastaa itse omista kuluistaan. Kyseisen lainkohdan esitöiden mukaan, 
jos asianosainen on vaatinut kulujen korvaamista oikaisuvaatimukses-
sa, vaatimus on jätettävä tutkimatta sillä perusteella, ettei käsittelykulu-
jen korvaaminen kuulu viranomaisen toimivaltaan (HE 72/2002).

Näin ollen kaupunginhallitus ei ota tutkittavaksi vaatimusta hallintoasian 
hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Vahingonkorvausvaatimuksen käsittely

Oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt, että hankintamenettelyn joh-
dosta hänelle on aiheutunut ansionmenetystä 8 020,00 euroa. Lisäksi 
oikaisuvaatimuksessa esitetään 2 000,00 euron korvausvaatimus hen-
kisestä kärsimyksestä
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Kaupunginhallitus ei ole toimivaltainen käsittelemään oikaisuvaatimuk-
sessa esitettyä vahingonkorvausvaatimusta ansionmenetyksestä ja 
henkisestä kärsimyksestä.

Korvausvaateen käsittely kuuluu Helsingin kaupungin hallintosäännön 
12 luvun 5 §:n 5 kohdan perusteella kaupunginlakimiehen toimivaltaan. 
Näin ollen kaupunginhallitus ei ota tutkittavaksi korvausvaatimusta an-
sionmenetyksestä ja henkisestä kärsimyksestä.

Kaupunginlakimies antaa asiasta erillisen ratkaisun oikaisuvaatimuk-
sessa esitetyn vaatimuksen perusteella.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Jukka Harno, kaupunginasiamies, puhelin: (09) 310 23527

jukka.harno(a)hel.fi
Jani Merimaa, viestintäpäällikkö, puhelin: (09) 310 15255

jani.merimaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 1.10.2020 liitteineen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tehnyt Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 861, 862, 863 (A, B ja C), 864, 865, 867 (Pöydälle pan-
nun osalta), 871, 872, 873, 874, 875, 876 (B)), 880, 881, 882 ja 883 
§:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 866, 867 (Pöydälle pannun osalta), 868, 869, 870, 876 
(A)), 877, 878 ja 879 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 884 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
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Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

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

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

4
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 885 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 1397/2016 ja 132 – 135 §.
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