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Kokousaika 15.02.2021 16:00 - 16:56

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan (etänä) pormestari
Sinnemäki, Anni (etänä) apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

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

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

Muut

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

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

johtaja
Sarvilinna, Sami (etänä) kansliapäällikkö
Hyvärinen, Silja (etänä) vs. kaupunkiympäristön toimialajoh-

taja
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
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
Lindén, Timo (etänä) kaupunginsihteeri
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Putkonen, Reetta liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

asiantuntija
saapui 16:25, poistui 16:28, läsnä: 
osa 125 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
117 - 136 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
117 §

Juha Summanen hallintojohtaja
118 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
119 - 136 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
117 - 136 §
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§ Asia

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

118 Asia/2 V 17.3.2021, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta

119 Asia/3 V 3.3.2021, Valtuutettu Emma Karin aloite Helsingin kaupungista per-
heystävällinen työpaikka

120 Asia/4 V 3.3.2021 Valtuutettu Seija Muurisen aloite mielenterveyskuntoutu-
jien asumisketjun sujuvoittamiseksi

121 Asia/5 Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi mielenterveyskuntoutujien 
asumispalvelujonojen purkamisen toimenpidesuunnitelmasta

122 Asia/6 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen EOAK/6391/2019 
tiedoksi merkitseminen

123 Asia/7 Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleihin

124 Asia/8 Vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleihin

125 Asia/9 Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelma 2030 ja toimenpideohjelma 
2020–2024

126 Asia/10 Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Ulko-Hatun luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyt-
tösuunnitelman vahvistamiseksi

127 Asia/11 Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Tiirakarin luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttö-
suunnitelman vahvistamiseksi

128 Asia/12 Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Pitkäourin luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttö-
suunnitelman vahvistamiseksi

129 Asia/13 Hakaniemen metroaseman pohjoisosan perusparannuksen hanke-
suunnitelma

130 Asia/14 Virkojen perustaminen kaupunginkanslian elinkeino-osastolle työlli-
syyden kuntakokeilun viranomaistyöhön

131 Asia/15 Toimivallan siirtäminen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta anne-
tun lain mukaisten tehtävien hoitamisessa

132 Asia/16 Hankintaoikaisuvaatimus, henkilöarviointipalvelut, rekrytointia tukevat 
palvelut ja suorahakupalvelut
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133 Asia/17 Hankintaoikaisuvaatimus, henkilöarviointipalvelut, rekrytointia tukevat 
palvelut ja suorahakupalvelut

134 Asia/18 Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle luon-
noksesta Kestävän kaupunkielämän ohjelmaksi

135 Asia/19 Kaupunginkanslian sisäisen tarkastuksen päällikön virkasuhteen päät-
tyminen ja viran täyttömenettelyn aloittaminen

136 Asia/20 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 117
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 Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Nasima Razmy-
arin 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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2021 2 (106)
Kaupunginhallitus

Asia/2
15.02.2021

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

§ 118
V 17.3.2021, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2021-001473 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eropyyntö 2.2.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Riia Järvenpäälle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan va-
rajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee _______ varajäseneksi (Leo Bergmanin henkilökohtainen 
varajäsen) sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Riia Järvenpään (AP) 15.1.2020 § 5 varajä-
seneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lo-
pussa päättyväksi toimikaudeksi. Riia Järvenpää pyytää 2.2.2021 eroa 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2021 3 (106)
Kaupunginhallitus

Asia/2
15.02.2021

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

sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta henki-
lökohtaisten syiden vuoksi.

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

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. 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 Eropyyntö 2.2.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 119
V 3.3.2021, Valtuutettu Emma Karin aloite Helsingin kaupungista 
perheystävällinen työpaikka

HEL 2020-010190 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Kaupunginhallitus kehotti hyödyntämään Hyvän elämän toimintamallia 
perheystävällisyyden vahvistamiseksi ja ryhtymään suunnitelmallisiin 
toimiin perheen ja työn yhteensovittamisen parantamiseen entistä pa-
remmin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Lisäys kappaleen 14 jälkeen:
Kaupunginhallitus kehottaa hyödyntämään Hyvän elämän toimintamal-
lia perheystävällisyyden vahvistamiseksi ja ryhtymään suunnitelmalli-
siin toimiin perheen ja työn yhteensovittamisen parantamiseen entistä 
paremmin.

Kannattaja: Daniel Sazonov

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Susanna Puustinen, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 25586

susanna.puustinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 09.09.2020 Kari Emma Helsingin kaupungista perheys-
tävällinen työpaikka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2021 5 (106)
Kaupunginhallitus

Asia/3
15.02.2021

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

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Emma Kari ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsinki ryhtyy toimiin parantaakseen perheystävällisyyttä ja hel-
pottaakseen perheen ja työn yhteensovittamista kaupungin eri toimia-
loilla.

Helsingin kaupunki on kehittänyt työn ja muun elämän yhteensovitta-
mista useita vuosia ja tekee pitkäjänteistä työtä sen eteen, että kehittyy 
jatkossakin perheystävällisenä työpaikkana. Työn ja muun elämän yh-
teensovittaminen on yksi tärkeimmistä työelämän laatutekijöistä, jotka 
varmistavat meillä jaksavan hyvinvoivan henkilöstön ja hyvät palvelut.

Työn ja perheen yhteensovittamista on kehitetty useissa hankkeissa, 
vuonna 2015 esimerkiksi Väestöliiton kanssa. Tuolloin Väestöliitto ar-
vioi kaupunkitasoisia ohjeistuksia työn ja perheen yhteensovittamisen 
näkökulmasta. Lisäksi kolmen viraston perheystävällisyyden tilaa ar-
vioitiin Kunta10-kyselyllä ja johtohenkilöiden haastatteluilla. Väestöliitto 
arvioi tuolloin kaupungin vahvuuksiksi henkilöstöpolitiikan, työaikojen ja 
lomien sijoittelun ja joustavuuden sekä melko vähäisen vaihtuvuuden. 
Kehittämiskohteiksi tunnistettiin tasa-arvoiset ja yksilölliset ratkaisut 
esimerkiksi joustojen hyödyntämisessä, perheystävällisen johtamisen 
kehittämisen sekä pelisääntöjen läpinäkyvyyden. 

Tässä vaiheessa kaupunki pohti Väestöliiton sertifikaatin hakemiseen 
liittyvää tarjousta, mutta päätyi tiiviiseen yhteistyöhön KT Kuntatyönan-
tajien kanssa perheystävällisyyden edistämisessä. Kaupunki lähti 
vuonna 2016 mukaan kuntatyöpaikkojen oppimisverkostoon, jossa työ-
elämää kehitettiin entistä perheystävällisemmäksi. Verkosto oli osa 
KunTeko 2020 – kunta-alan työelämän kehittämisohjelmaa. Helsingin 
kaupunki sai kehittämisohjelman Kunteko-palkinnon työn ja muun elä-
män yhteensovittamisen kehittämisestä vuonna 2017. 

Kuntatyönantajat yhteistyötahoineen ovat valmistelleet kunta-alalle Hy-
vän elämän toimintamallin ja siihen liittyvän Hyvän elämän tunnuksen. 
Toimintamalli edistää pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti työn ja 
muun elämän yhteensovittamista. Myös Helsingin kaupungin on mah-
dollista jatkossa hyödyntää tätä toimintamallia perheystävällisyyden 
kehittämisessä.
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Työnantajana meillä on lukuisia eri aloille sopivia keinoja käytettävissä. 
Yhteensovittamisen onnistuminen riippuu myös suureksi osaksi esi-
henkilöiden ja työyhteisöjen asenteista. 

Kaupungilla on omat Työn ja muun elämän yhteensovittamista käsitte-
levät Helmi-intran sivut. Sivuilla on valmennusmateriaali työn ja muun 
elämän yhteensovittamisesta esihenkilöiden ja työyhteisöiden käyttöön. 
Materiaali sisältää yhteensovittamisen hyödyt sekä keinot, joita kau-
punkityönantajalla on käytettävissään. Teema on vuosittain osana 
myös esihenkilöiden lähiesihenkilötutkintoa. Osana työkulttuurin kehit-
tämistä ja perheystävällisen työpaikan edistämistä kaupunki keskittyy 
vuoden 2021 aikana erityisesti monimuotoisen työn edistämiseen, jotta 
työn järjestelyt ottavat huomioon myös erilaiset perhetilanteet. Lisäksi 
kaupungilla on ”Sopuisasti Stadissa” -malli. Myös se auttaa tilanteissa, 
joissa erilaiset työaikajärjestelyt voivat aiheuttaa kitkaa työyhteisöissä. 

Kaupunki on myös osallistunut useamman kerran valtakunnalliseen 
Lapsi mukaan töihin -päivään ja toimialat ja liikelaitokset ovat osallistu-
neet siihen omaan toimintaansa sopivalla tavalla. 

Kaupungin pitkäjänteinen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämis-
työ palkittiin myös Vastuullisuusteko 2020 -tunnutuksella osana Oikotie 
Työpaikat järjestämää Vastuullinen työnantaja -kampanjaa.  Kampan-
jan asiantuntijaraati palkitsi työelämän vastuullisuustekoina kaupungin 
vaikuttavan, pitkäjänteisen ja laajamittaisen työn monimuotoisuuden ja 
yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Työn ja muun elämän yhteensovit-
taminen on osa vastuullisena työnantajan toimimista.

Helsingin kaupunki seuraa ja raportoi vuosittain henkilöstöraportissa 
olemassa olevin mittarein työn ja muun elämän yhteensovittamisen on-
nistumista. Erilaisia joustoja käyttäneiden naisten osuus kaikista naisis-
ta on kaupungilla suurempi kuin vastaava tilanne miehillä. Yhtenä työn 
ja muun elämän yhteensovittamisen onnistumisen mittarina käytämme 
myös Kunta10-kyselyn kysymystä siitä, voiko vaikuttaa työaikoihinsa. 
Molemmilla sukupuolilla niiden vastaajien osuus, jotka tuntevat pysty-
vänsä vaikuttamaan työaikoihin on kasvanut vuodesta 2018 vuoteen 
2020 (1-5 asteikolla miehet 2,98 (vuonna 2018 2,95) ja naiset 2,81 
(vuonna 2018 2,75). Helsingin kaupungin henkilöstöstä suurin osa on 
naisia. He työskentelevät paljon aloilla, joilla työaikoihin voi olla vai-
keampaa vaikuttaa, kuten sosiaali- ja terveysalojen ammateissa. 

Henkilöstön tasa-arvosuunnitelma ohjaa henkilöstöpoliittista tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuustyötä mukaan lukien työn ja muun elämän yhteenso-
vittaminen. Myös seuraava henkilöstön tasa-arvosuunnitelma tulee si-
sältämään toimenpiteet työn ja muun elämän yhteensovittamisen edis-
tämiseksi. 
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Kaupunki tavoittelee koko työuran kattavaa sukupuolesta riippumatonta 
hyvää työn ja muun elämän yhteensovittamisen onnistumista ja teema 
on pysyvä osa vastuullista työnantajapolitiikkaamme.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Susanna Puustinen, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 25586

susanna.puustinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 09.09.2020 Kari Emma Helsingin kaupungista perheys-
tävällinen työpaikka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.02.2021 § 103

HEL 2020-010190 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

08.02.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Susanna Puustinen, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 25586

susanna.puustinen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2021 8 (106)
Kaupunginhallitus

Asia/4
15.02.2021

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

§ 120
V 3.3.2021 Valtuutettu Seija Muurisen aloite mielenterveyskuntoutu-
jien asumisketjun sujuvoittamiseksi

HEL 2020-009755 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Kaupunginhallitus edellyttää, että mielenterveyskuntoutujien asumisket-
jun tilanne arvioidaan valtionavustuksen tuella toteutettavan asunnot-
tomuuden vähentämishankkeen päättyessä vuonna 2022, ja siitä ra-
portoidaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Käsittely

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisäys:

Kaupunginhallitus edellyttää, että mielenterveyskuntoutujien asumisket-
jun tilanne arvioidaan valtionavustuksen tuella toteutettavan asunnot-
tomuuden vähentämishankkeen päättyessä vuonna 2022, ja siitä ra-
portoidaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Kannattaja: Pia Pakarinen

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1 Mielenterveyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seija Muurinen ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupungin toimialojen tulisi tehostaa yhteistyötä mielenter-
veyskuntoutujien asumisketjun ja sen nivelkotien sujuvoittamiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2020 lopulla mielenterveyskun-
toutujien palveluasumispaikkaa odottaneista henkilöistä noin puolet 
odotti Auroran sairaalan vuodeosastolla. Noin puolet odotti palvelua-
sumispaikkaa Auroran sairaala-alueella sijaitsevissa psykiatrian asu-
miskuntoutusyksiköissä. Kuluvan vuoden alussa Auroraan on perustet-
tu kaksi uutta kuntouttavaa mielenterveyspotilaiden asumisyksikköä. 
Psykiatrian avohoidon liikkuvia palveluja on lisätty mielenterveysasiak-
kaiden asumiseen. Tavoitteena on lisätä kotona asumisen tukea, vä-
hentää sairaalahoidon tarvetta ja edistää asukkaan kuntoutumista ke-
vyempiin asumispalveluihin.

Kaupunginkanslia, sosiaali- ja terveystoimiala sekä kaupunkiympäris-
tön toimiala tekevät yhteistyötä erityisryhmien asumisen parantamisek-
si. Kaupungilla on erityisryhmille tarkoitettuja tuettuja asumismuotoja 
käytössään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Erityistä tukea 
asumisessaan tarvitsevien osalta on tärkeää, että huolehditaan sekä 
riittävästä paikkamäärästä että oikean tasoisesta tuesta kulloisessakin 
elämäntilanteessa. Asiakkaan siirtymisestä tuetusta asumisesta tavan-
omaiseen asumiseen on sovittu kaupunkitasoiset käytännöt, joita tar-
kastellaan vuosittain. 

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn ja vähentämisen toimenpidesuunni-
telma on laadittu sosiaali- ja terveystoimialan, kaupunkiympäristön toi-
mialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä. Sosiaali- ja terveystoimi ke-
hittää asunnottomuutta vähentäviä sosiaali- ja terveyspalveluja myös 
erillishankkeella valtionavustuksen tuella. Tuetun asumisen jonoja on 
pystytty purkamaan. Sosiaali- ja terveystoimialalla on hankittu esimer-
kiksi mielenterveysasiakkaiden asumispalveluja noin 10 000 asumis-
vuorokautta enemmän vuoden 2020 syyskuun lopun tilanteessa kuin 
vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Lisäksi psykiatrian avohoi-
don liikkuvia palveluja on lisätty mielenterveysasiakkaiden asumiseen.

Sosiaali-ja terveystoimi kehittää asunnottomuutta vähentäviä sosiaali ja 
terveyspalveluja myös valtionavustuksen tuella toteutettavalla erillis-
hankkeella. Hanke on aloitettu lokakuussa 2020, ja se kestää kaksi 
vuotta. Hankkeessa parannetaan matalan kynnyksen palveluja ja toi-
mintamalleja, joiden kautta erityisen tuen tarpeessa oleva henkilö saa 
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sujuvasti avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. Erillishanke liittyy hallituksen ta-
voitteeseen asunnottomuuden puolittamiseksi ja Tulevaisuuden sosiaa-
li- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteisiin.

Vastausta on valmisteltu yhteistyössä sosiaali-ja terveystoimialan 
kanssa. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1 Mielenterveyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.02.2021 § 102

HEL 2020-009755 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

08.02.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mari.randell(a)hel.fi
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§ 121
Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi mielenterveyskuntoutu-
jien asumispalvelujonojen purkamisen toimenpidesuunnitelmasta

HEL 2020-007842 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
10.6.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Samalla kaupunginhallitus edellytti, että ennen vuoden 2022 budjetin 
esittelyä kaupunginhallitukselle esitetään selvitys,

 kuinka paljon mielenterveyskuntoutujien eri asumismuotojen kapasi-
teettia on kasvatettava, jotta jonot niihin saadaan purettua vuoteen 
2025 mennessä myös niiltä osin, kuin jonoja ei voida poistaa vir-
tausta tehostamalla tai kotiin vietävillä palveluilla

 mitä toimenpiteitä kapasiteetin kasvattaminen vaatii
 kuinka paljon resursseja kapasiteetin kasvattaminen edellyttää.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys päätökseen:
Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että ennen vuoden 2022 budjetin 
esittelyä kaupunginhallitukselle esitetään selvitys,

 kuinka paljon mielenterveyskuntoutujien eri asumismuotojen kapasi-
teettia on kasvatettava, jotta jonot niihin saadaan purettua vuoteen 
2025 mennessä myös niiltä osin, kuin jonoja ei voida poistaa vir-
tausta tehostamalla tai kotiin vietävillä palveluilla

 mitä toimenpiteitä kapasiteetin kasvattaminen vaatii
 kuinka paljon resursseja kapasiteetin kasvattaminen edellyttää.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
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marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
10.6.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelmaa kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Anna Vuorjoen ehdottaman toivomus-
ponnen: 

"Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää selvittämään 
mahdollisuutta laatia toimenpidesuunnitelma siitä, miten mielenter-
veyskuntoutujien asumispalvelujen jonot saadaan puretuksi ennen 
osastotoimintojen siirtymistä Laakson sairaalaan".

Kaupunkistrategian 2017-2021 linjauksiin kuuluu syrjäytymisen ja 
asunnottomuuden torjuminen. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn ja 
vähentämisen toimenpidesuunnitelma on laadittu sosiaali- ja terveys-
toimialan, kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian yhteis-
työnä. Sosiaali- ja terveystoimi kehittää asunnottomuutta vähentäviä 
sosiaali- ja terveyspalveluja myös erillishankkeella valtionavustuksen 
tuella.      

Vuoden 2020 lopulla mielenterveyskuntoutujien palveluasumispaikkaa 
odottaneista henkilöistä noin puolet odotti Auroran sairaalan vuodeo-
sastolla. Noin puolet odotti palveluasumispaikkaa Auroran sairaala-
alueella sijaitsevissa psykiatrian asumiskuntoutusyksiköissä. Kuluvan 
vuoden alussa Auroraan on perustettu kaksi uutta kuntouttavaa mielen-
terveyspotilaiden asumisyksikköä. Psykiatrian avohoidon liikkuvia pal-
veluja on myös lisätty mielenterveysasiakkaiden asumiseen. Tavoittee-
na on lisätä kotona asumisen tukea, vähentää sairaalahoidon tarvetta 
ja edistää asukkaan kuntoutumista kevyempiin asumispalveluihin.     
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Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan se-
kä kaupunkiympäristön toimialan lausunnot.   

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.02.2021 § 113

HEL 2020-007842 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

08.02.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

01.02.2021 Pöydälle
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala 4.1.2021

HEL 2020-007842 T 00 00 03

Kaupunkiympäristön toimiala antaa Anna Vuorjoen toivomusponnesta 
koskien mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujonojen purkamisen 
toimenpidesuunnitelmaa seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala yhtyy sosiaali- ja terveyslautakunnan lau-
suntoon 1.12.2020 tätä toivomuspontta koskien eikä kaupunkiympäris-
tön toimialalla ole siihen mitään lisättävää.

Lisätiedot
Osmo Rasimus, vs. tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 39794

osmo.rasimus(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.12.2020 § 237

HEL 2020-007842 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Anna Vuorjoen mielenterveyskuntoutujien asu-
mispalvelujonojen purkamista koskevasta toivomusponnesta:

”Toivomusponnessa kaupunginvaltuusto edellyttää selvittämään mah-
dollisuutta laatia toimenpidesuunnitelma siitä, miten mielenterveyskun-
toutujien asumispalveluiden jonot saadaan puretuksi ennen psykiatrian 
osastotoimintojen siirtymistä Auroran sairaalasta Laakson yhteissairaa-
laan. 

Helsingissä on laadittu asunnottomuuden vähentämisen toimenpideoh-
jelma. Sosiaali- ja terveystoimi on aloittanut mielenterveyskuntoutujien 
asumispalvelujonojen purkamisen osana tätä kaupunkitasoista toimen-
pideohjelmaa ja jatkanut asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen kehittämistä valtionavustuksen tuella toteutettavalla eril-
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lishankkeella. Auroran sairaalaan perustetaan vuoden 2021 alussa 
kaksi uutta asumisyksikköä mielenterveyskuntoutujille.

Helsingissä arvioidaan olevan vajaat 4000 asunnotonta. Syyskuussa 
sosiaali- ja terveystoimen asunnottomien jonossa oli kaikkiaan 1002 
asunnotonta, joista 325 jonotti mielenterveysasiakkaiden asumisyksik-
köön ja 677 asunnottomien yksikköön. Helsingin asunnottomien asu-
mispalveluissa on 14 asumisyksikköä, joista kolme on omaa toimintaa. 
Asunnottomien asumispaikkoja on noin 4000 (itsenäistä asumista, tu-
kiasumista ja palveluasumista) ja mielenterveyskuntoutujien asumis-
paikkoja on noin 2000. Ostopalvelujen osuus kustannuksista on noin 
85 prosenttia ja kaupunki käyttää palvelusta kaiken olemassa olevan 
kapasiteetin. Virtaavuuden näkökulmasta asiakkaan palveluasumiseen 
siirtymisen prosessi on pitkä ja prosessista poistuvia asiakkaita on vä-
hän.

Helsingissä on tehty sosiaali- ja terveystoimen, kaupunkiympäristön 
toimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä toimenpidesuunnitelma 
asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Tuetun 
asumisen jonoja on purettu. Sosiaali- ja terveystoimialalla on hankittu 
esimerkiksi mielenterveysasiakkaiden asumispalveluja noin 10 000 
asumisvuorokautta enemmän vuoden 2020 syyskuun lopun tilanteessa 
kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Lisäksi psykiatrian avohoi-
don liikkuvia palveluja on lisätty mielenterveysasiakkaiden asumiseen.

Sosiaali- ja terveystoimi kehittää asunnottomuutta vähentäviä sosiaali- 
ja terveyspalveluja myös valtionavustuksen tuella toteutettavalla erillis-
hankkeella. Hanke on aloitettu lokakuussa 2020, ja se kestää kaksi 
vuotta. Hankkeessa parannetaan matalan kynnyksen palveluja ja toi-
mintamalleja, joiden kautta erityisen tuen tarpeessa oleva henkilö saa 
sujuvasti avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. Erillishanke liittyy hallituksen ta-
voitteeseen asunnottomuuden puolittamiseksi ja Tulevaisuuden sosiaa-
li- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteisiin. Hanke on osa kaupunkita-
soista strategianmukaista asunnottomuuden ennaltaehkäisyn ja vähen-
tämisen toimenpideohjelmaa, ja toimenpiteillä parannetaan sosiaali- ja 
terveystoimen paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden palveluita.

Auroran sairaalassa on tällä hetkellä 214 psykiatrian sairaansijaa. Pää-
kaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030 mukaisesti Laakson yhteissai-
raalan hankesuunnitelmassa Helsingille on varattu 175 psykiatrian sai-
raansijaa. Laakson sairaalan on suunniteltu valmistuvan aikaisintaan 
vuonna 2026.

Mielenterveyskuntoutujien palveluasumiseen jonotti kuluvan vuoden lo-
kakuussa Aurorassa 50 henkilöä. Jonottajista vajaa puolet odotti palve-
luasumispaikkaa Auroran sairaalan vuodeosastoilla. Loput jonottavat 
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palveluasumispaikkaa Auroran sairaala-alueella sijaitsevissa psykiat-
rian asumiskuntoutusyksiköissä.

Vuoden 2021 alussa Auroran sairaalan 30 psykiatrian sairaansijaa 
muutetaan kahdeksi kuntouttavaksi mielenterveyspotilaiden asumisyk-
siköksi. Auroran sairaalaan jää näin 184 sairaansijaa ja 128 psykiatrian 
asumiskuntoutuspaikkaa. Laakson yhteissairaalaan suunniteltu sairaa-
lahoidon kapasiteetti on riittävä, eikä muutos vähennä Helsingin kykyä 
vastata akuuttiin psykiatrisen sairaalahoidon tarpeeseen. Samassa yh-
teydessä sairaalasta vapautuvia henkilöstöresursseja kohdennetaan 
kotiin vietäviin avohoitopalveluihin. Tavoitteena on lisätä kotona asumi-
sen tukea, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja edistää asukkaan kun-
toutumista kohti kevyempiä asumispalveluja. Psykiatrisen hoidon, koti-
hoidon ja asumispalvelujen yhteistyötä vahvistetaan.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Mielenterveyskuntoutujien palveluasumispaikkojen puutteen vaikutuk-
set kohdistuvat haavoittuvan potilasryhmän kuntoutumismahdollisuuk-
siin pitkittämällä tarpeetonta sairaalassaoloaikaa ja heikentämällä kun-
toutujan asuinolosuhteita sekä sosiaalisia elinolosuhteita.”

Käsittely

01.12.2020 Ehdotuksen mukaan

Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen oli kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi
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Käsiteltävä tässä kokouksessa

§ 122
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen EOAK/6391/2019 
tiedoksi merkitseminen

HEL 2019-012135 T 03 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi eduskunnan apulaisoikeusasiamie-
hen 15.12.2020 antaman päätöksen asiassa EOAK/6391/2019 ja ke-
hotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita ilmoittamaan apulaisoikeusa-
siamiehelle päätöksen tiedoksi merkitsemisestä 15.2.2021 pidetyssä 
kokouksessa. 

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi
Tetti Kunnas, lakimies, puhelin: 310 28634

tetti.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 15.12.2020, 
EOAK_6391_2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Apulaisoikeusasiamiehen päätös

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut 15.12.2020 päätöksen 
kanteluasiassa, jossa on ollut kyse Helsingin kaupungin menettelystä 
tiedusteluihin ja tietopyyntöihin vastaamisessa sekä oikaisuvaatimuk-
sen käsittelyssä.
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Kantelija oli 11.11.2019 vireille tulleessa kantelussaan arvostellut kau-
pungin menettelyä. Kantelun mukaan kaupungille oli esitetty tietopyyn-
töjä saamatta niihin vastauksia tai pyydettyjä asiakirjoja ajallaan tai 
lainkaan. Lisäksi kantelija oli kantelun mukaan tehnyt oikaisupyyntöjä ja 
tiedusteluja, joihin ei saanut vastauksia ajallaan tai lainkaan. Kantelus-
sa yksilöitiin useita kaupungille lähetettyjä kyselyitä ja viestejä. Kanteli-
ja oli täydentänyt kantelua lisäkirjeellä 22.11.2019.

Kaupunki toimitti oikeusasiamiehen kansliaan 6.3.2020 kansliapäällikön 
lausunnon, jonka liitteenä oli kaupunkiympäristön toimialan ja kaupun-
ginkanslian selvitys kantelussa yksilöityjen asioiden käsittelystä.

Tiedusteluihin ja vaatimuksiin vastaaminen

Apulaisoikeusasiamies toteaa päätöksessään, että kantelijan viesteihin 
25.7.2018 ja 31.5.2019 oli vastattu ilman aiheetonta viivytystä. Kanteli-
jan viesti 15.5.2019 ”Uhanalaiset lajit Malmin lentokenttäalueella” oli vi-
ranomaisille lähetetty kehotus alueen lajien huomioon ottamisesta toi-
menpiteisiin ryhdyttäessä. Kantelijan näkemyksen mukaan annetut 
vastaukset eivät olleet sisällöllisesti riittäviä tai oikeita.

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että se, miten tiedusteluihin kulloinkin 
sisältönsä puolesta vastataan, jättää sijaa viranomaisen harkinnalle. Vi-
ranomaisen harkintaan jää apulaisoikeusasiamiehen mukaan myös, 
kuinka monta kertaa samaa asiaa koskeviin tiedusteluihin katsotaan 
tarpeelliseksi vastata.

Tiedusteluihin vastaamista koskevien yleisten vaatimusten näkökul-
masta apulaisoikeusasiamiehellä ei päätöksen mukaan ole syytä epäil-
lä, että kaupunki olisi näiltä osin laiminlyönyt vastaamisvelvoitteensa 
tavalla, johon olisi ollut oikeudellisia perusteita enemmälti puuttua.

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että kantelijan tiedusteluun 20.5.2019 
alueella sallituista toimenpiteistä vastattiin vasta 2.12.2019 eikä kanteli-
jan vaatimukseen 24.9.2019 saada tilavuokra-asiassa valituskelpoinen 
päätös eikä myöskään viestiin 6.9.2019 tiedotteen korjaamisesta ole 
kaupungin selvityksen perusteella mahdollisesti vastattu lainkaan. Näil-
tä osin kaupungin menettely ei apulaisoikeusasiamiehen mukaan täytä 
hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvan palvelun asianmukaisuuden ja vi-
ranomaisen neuvontavelvollisuuden eikä asian viivytyksettömän käsit-
telyn vaatimuksia.

Viitaten 6.3.2020 antamansa selvityksen kohtaan 6 kaupunki katsoo, 
ettei kantelijalla ole ollut oikeutta saada tilavuokra-asiassa hallintopää-
töstä. Kuten kaupunki toteaa selvityksessään, tästä huolimatta kanteli-
jan pyyntöön saada valituskelpoinen päätös olisi tullut vastata.
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Kantelijan 6.9.2019 lähettämään tiedotteen korjaamista koskevaan 
viestiin vastaamista ei pystytty kaupungin selvityksessä todentamaan. 
Asiaa on kuitenkin myöhemmin käsitelty viranomaisten julkisuudesta 
annetun lain 13 §:n mukaisena tietopyyntönä, kuten kaupungin 
6.3.2020 antaman selvityksen kohdassa 8 on kuvattu.

Menettely asiakirjapyyntöihin vastaamisessa

Kantelijan tietopyyntöön 10.3.2019 rakentamisen tutkimusdokumenteis-
ta vastattiin kaupungin selvityksen mukaisesti 25.4.2019. Kantelija pyy-
si 25.6.2019 Malmin lentokentän vuokrausta ja helikopteritoimintaa 
koskevia asiakirjoja sekä Kivikon helikopteritukikohdan kaavoitus- ja 
suunnitteluasiakirjoja. Koska kaupunki ei pystynyt selvityksessään to-
dentamaan, onko kyseiseen tietopyyntöön jo vastattu, tietopyyntö otet-
tiin viivytyksettä käsittelyyn. Tietopyyntö koski useita asiakirjoja ja pyyn-
töön vastaaminen jakautui useammalle valmistelijalle. Kaupunkiympä-
ristön toimialalta ja kaupunginkansliasta saadun selvityksen mukaan 
tietopyyntöön on kaikilta osin toimitettu vastaukset viimeistään 
5.3.2020.

Kantelijan mukaan yksinkertaiseen kolme kuukautta vireillä olevaan tie-
topyyntöön ei ollut annettu vastausta. Asiassa on kyse tietopyynnöstä, 
jossa Malmigate Net oli 15.8.2019 pyytänyt kaupungilta nettikyselyn 
vastauksia. Tietopyynnön tekijä täydensi pyyntöään 15.11.2019. Tieto-
pyyntöön vastattiin 20.12.2019 sähköpostitse. Tällöin sähköpostiosoit-
teen kirjoittamisessa tapahtui inhimillinen virhe, eikä viesti lähtenyt vas-
taanottajalle. Virhe huomattiin tietopyynnön muistutuksesta 16.1.2020, 
jolloin vastaus lähetettiin uudestaan.

Apulaisoikeusasiamies toteaa päätöksessään viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain (jatkossa julkisuuslain) asiakirjan antamises-
ta päättämiselle säädettyjen menettelytapojen ja määräaikojen olevan 
ehdottomia ja viittaa aiemmin Helsingin kaupungille tietopyyntöjen kä-
sittelystä antamiinsa ratkaisuihin EOAK/403/2018, EOAK/1170/2019 ja 
EOAK/1430/2018. Apulaisoikeusasiamies toteaa, että ylimmän lailli-
suusvalvojan edellä mainituista ratkaisuista huolimatta kaupunki ei vie-
läkään ole kantelijan asiakirjapyyntöihin vastaamisessa kyennyt nou-
dattamaan laissa säädettyjä määräaikoja ja menettelytapoja. Päätök-
sen mukaan kaupungin lausunnossa todetaan jälleen, että kaupunki tu-
lee kiinnittämään tarkemmin huomiota käsittelyaikoihin ja palveluperi-
aatteen vaatimuksiin. Ottaen huomioon julkisuuslaissa säädetyt ehdot-
tomat määräajat ja edellä todetut asiakirjapyyntöjen käsittelyssä todetut 
osittain merkittävät laiminlyönnit näiden määräaikojen ja menettelytapo-
jen noudattamisessa apulaisoikeusasiamies toteaa jälleen, että Helsin-
gin kaupungin menettely on näiltä osin ollut lainvastainen.
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Lentotoiminnan lopettamista Malmin valvomattomalla lentopaikalla 
koskevan kantelijan tietopyynnön 22.10.2019 osalta kaupungin menet-
telyssä ei ole päätöksen mukaan ilmennyt apulaisoikeusasiamiehen 
toimenpiteitä edellyttävää lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden 
laiminlyöntiä.

Oikaisuvaatimuksen käsittely

Kaupunkiympäristön toimialan tonttipäällikkö päätti 7.5.2019, § 31 Ga-
sum Oy:lle korvattavista maakaasuputkiston siirtämisen suunnittelukus-
tannuksista. Kantelija teki 31.5.2019 päätöksestä oikaisuvaatimuksen. 
Kantelija tiedusteli 5.8.2019 asian käsittelystä ja hänelle vastattiin tie-
dusteluun 6.8.2019. Kaupunkiympäristölautakunta päätti 22.10.2019, § 
516 jättää kantelijan oikaisuvaatimuksen myöhästyneenä tutkimatta.

Apulaisoikeusasiamies toteaa päätöksessään, että kaupungin verkko-
sivuilla julkaistujen päätöspöytäkirjojen mukaan kaupunkiympäristölau-
takunnalla oli kesäkuun 2019 alun ja lokakuun 22.10.2019 välissä 11 
kokousta. Tästä huolimatta 31.5.2019 vireille tullut oikaisupyyntö rat-
kaistiin vasta lautakunnan 12. kokouksessa ja asian käsittely kesti siten 
runsaat neljä kuukautta. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan oikaisuvaa-
timuksen käsittely ei täyttänyt kuntalaissa säädettyä vaatimusta sen 
käsittelystä kiireellisenä.

Kantelijan muut vaatimukset ja lisäkirjeet

Kantelija epäili, että kaupungin menettely täytti tilavuokra-asiassa rikos-
lain syrjintäpykälän tunnusmerkistön. Kantelun mukaan tilavuokra-
asiassa on tehty rikosilmoitus Helsingin poliisilaitokselle. Apulaisoikeu-
sasiamies toteaa päätöksessään, että vakiintuneen käytännön mukaan 
oikeusasiamies ei puutu eikä ota kantaa sellaiseen asiaan, joka on jo 
saatettu toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi ja arvioitavaksi.

Helsingin poliisilaitos päätti 23.9.2020, että asiassa ei toimiteta esitut-
kintaa, koska Helsingin kaupungin toiminnassa ei ole syytä epäillä mi-
tään rikosta. 

Kaupungin selvityksen ja lausunnon antamisen jälkeen kantelija on 
apulaisoikeusasiamiehen päätöksen mukaan lähettänyt asiaan lisäkir-
jeet 13.5.2020, 26.6.2020 ja 25.8.2020. Kantelijan 13.5.2020 lähettämä 
lisäkirje ei päätöksen mukaan antanut apulaisoikeusasiamiehelle aihet-
ta ottaa kantaa kantelijan asiassa esittämään vaatimukseen eikä sen 
perusteisiin. 

Lisäkirjeissä 26.6.2020 ja 25.8.2020 on apulaisoikeusasiamiehen mu-
kaan kysymys kantelijan tyytymättömyydestä kaupungilta saamiensa 
vastausten sisältöön. Vastaavasti kuin aiemmin päätöksessään apulai-
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soikeusasiamies toteaa, että se, miten tiedusteluihin kulloinkin sisältön-
sä puolesta vastataan, jättää sijaa viranomaisen harkinnalle. Viran-
omaisen harkintaan jää myös, kuinka monta kertaa samaa asiaa kos-
keviin tiedusteluihin katsotaan tarpeelliseksi vastata. Siten apulaisoi-
keusasiamiehellä ei myöskään tältä osin ole syytä epäillä kaupungin 
laiminlyöneen vastaamisvelvoitteensa tavalla, johon olisi oikeudellisia 
perusteita enemmälti puuttua.

Apulaisoikeusasiamiehen päätöksen toimenpiteet

Apulaisoikeusasiamies antoi Helsingin kaupungille huomautuksen vas-
taisen varalle päätöksessä todetuista kantelijan tietopyyntöjen käsitte-
lyssä tapahtuneista lainvastaisista laiminlyönneistä.

Ottaen huomioon, että kaupungin laiminlyönnit julkisuuslain määräaiko-
jen ja menettelytapojen noudattamisessa ovat olleet toistuvia eikä me-
nettelyä ylimmän laillisuusvalvojan kannanotoista ja lupauksista huoli-
matta ole saatu korjattua lainmukaiseksi apulaisoikeusasiamies saattoi 
päätöksensä erikseen myös kaupunginhallituksen tietoon. 

Lisäksi apulaisoikeusasiamies saattoi käsityksensä päätöksessä tode-
tuista kantelijan tiedusteluihin vastaamisen laiminlyönneistä sekä lai-
minlyönnistä käsitellä oikaisuvaatimus kiireellisenä Helsingin kaupungin 
tietoon. 

Apulaisoikeusasiamies pyytää päätöksessään kaupunkia ilmoittamaan 
1.3.2021 mennessä, koska hänen päätöksensä on saatettu kaupungin-
hallitukselle tiedoksi.

Kaupungin toimenpiteet apulaisoikeusasiamiehen päätöksen johdosta

Kaupunki on ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin kanteluasian yhteydes-
sä havaittujen ja apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä todettujen toi-
minnan puutteellisuuksien korjaamiseksi.

Koskien apulaisoikeusasiamiehen päätöksessään arvioimaa, juuri en-
nen kesälomakautta saapuneen oikaisuvaatimuksen käsittelyä kau-
punkiympäristölautakunnassa 22.10.2019 (§ 516) todetaan seuraavaa. 

Vielä vuonna 2019 oikaisuvaatimuksen johdosta annettavien päätöse-
sitysten valmistelu maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelussa 
kuului lähtökohtaisesti aina kyseisen oikaisuvaatimuksen alaisen asian 
valmistelijalle. Päätösesitysten valmistelussa tehtiin tarvittaessa yhteis-
työtä asiaan liittyvien eri palveluiden kanssa. Koska yleisesti ottaen oi-
kaisuvaatimuksia tulee palveluun verrattain vähän, ei valmistelijoilla 
sen johdosta ole vankempaa kokemusta niiden johdosta annettavien 
päätösesitysten valmistelusta. Lisäksi vakiintuneen käytännön mukaan 
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samaa asiaa koskevat oikaisuvaatimukset pyritään käsittelemään yh-
dessä esityksessä, jotta luottamushenkilöille muodostuu parempi koko-
naiskuva käsiteltävästä asiasta. Näin on toimittu myös tässä tapauk-
sessa, jossa lautakunta on käsitellyt samassa esityksessä (päätöskoh-
dat A ja B) vastaukset kahteen erilliseen oikaisuvaatimukseen. Edellä 
mainitut asiat ovat vaikuttaneet osaltaan valmistelun etenemisnopeu-
teen.

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelussa oikaisuvaatimusten 
johdosta annettavien päätösesitysten valmisteluvastuu on vuoden 2020 
alusta alkaen keskitetty sopimukset ja toiminnan ohjaus -tiimille. Näin 
on pyritty parantamaan oikaisuvaatimusasioiden valmisteluosaamista 
ja valmisteluun liittyvää koordinaatiota.

Kaupunkiympäristön toimialalla on laadittu vuoden 2019 aikana ohjeis-
tusta julkisuuslaissa säädetyistä menettelytavoista, tietopyyntöjen käsit-
telystä ja asiakirjan antamisesta päättämisestä: Tietopyyntöohje (Ohje 
julkisuuslain 9 §:n mukaiseen tietopyyntöön vastaamiseen kaupun-
kiympäristön toimialalla). Kyseinen ohje osaltaan parantaa jatkossa 
toimialan tietopyyntöihin vastaavien työntekijöiden osaamista vastatta-
viin tietopyyntöihin liittyen. Toimialalla tehdään jatkuvaa työtä sen var-
mistamiseksi, että kaikki toimialan työntekijät ja viranhaltijat olisivat tie-
toisia ohjeistuksen olemassaolosta ja erityisesti tietopyyntöihin määrä-
ajassa vastaamisvelvollisuudesta. Lisäksi toimialan hallinto- ja tukipal-
veluista annetaan tarvittaessa juridista tukea tietopyyntöihin vastaami-
sessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi
Tetti Kunnas, lakimies, puhelin: 310 28634

tetti.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 15.12.2020, 
EOAK_6391_2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 06.03.2020 § 50

HEL 2019-012135 T 03 01 02

Dnro EOAK/6391/2019

Päätös

Kansliapäällikkö päätti antaa seuraavan lausunnon eduskunnan oikeu-
sasiamiehelle tehtyyn kanteluun ja sen lisäkirjeeseen Helsingin kau-
pungin menettelystä tiedusteluihin ja tietopyyntöihin vastaamisessa se-
kä oikaisuvaatimuksen käsittelyssä:

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja ********** ja ********** 
(kantelijat) ovat tehneet 11.11.2019 vireille tulleen kantelun eduskun-
nan oikeusasiamiehelle. Kantelijat ovat täydentäneet kantelua lisäkir-
jeellä 22.11.2019.

Kantelu

Kantelun mukaan asianosaiset ovat pyytäneet Helsingin kaupungilta 
tietoa muun muassa kantelussa yksilöidyistä asioista saamatta niihin 
vastauksia tai pyydettyjä asiakirjoja ajallaan tai lainkaan. Lisäksi kante-
lun mukaan Malmin lentoaseman ystävät ry on tehnyt oikaisupyyntöjä 
ja tiedusteluja, joihin ei ole saatu vastauksia ajallaan tai lainkaan. 

Yksilöityjen asioiden lisäksi kantelussa todetaan, että useisiin muihin 
Malmin lentoasemaa tai sitä läheisesti koskeviin kysymyksiin tai pyyn-
töihin ei ole saatu vastauksia eikä tapaamispyyntöihin ole suostuttu. 

Kantelijat katsovat kantelun liitteinä esitettyjen tietopyyntöjen käsittelyn 
olleen ”ilmeisen lainvastaista” ja pyytävät oikeusasiamiestä selvittä-
mään, onko näissä tapauksissa rikottu viranomaisen toiminnan julki-
suudesta annetun lain säädöksiä. Kantelijat pyytävät lisäksi oikeusa-
siamiestä selvittämään, ovatko tietopyyntöjen käsittelyn viivästymiset 
sekä asiakirjojen luovuttamatta jättämiset toistuvista pyynnöistä huoli-
matta rikoslain 40 luvun mukaisia rikoksia ja onko tilavuokra-asiassa ri-
kottu rikoslain ym. lakien syrjintäpykäliä. Kantelijat ilmoittavat, että 
asiasta on tehty myös rikosilmoitus Helsingin poliisilaitokselle.

Asiassa hankittu selvitys



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2021 24 (106)
Kaupunginhallitus

Asia/6
15.02.2021

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

Kaupunkiympäristön toimialalta sekä kaupunginkansliasta on hankittu 
selvitys kantelussa yksilöityjen asioiden käsittelystä. Selvitys on tämän 
päätöksen liitteenä 5. 

Kantelijoiden toteamusta siitä, että useisiin muihin Malmin lentoasemaa 
tai sitä läheisesti koskeviin kysymyksiin tai pyyntöihin ei ole saatu vas-
tauksia eikä tapaamispyyntöihin ole suostuttu, ei ole millään tavalla yk-
silöity eikä sitä ole siten voitu selvittää. Sen osalta ei näin ollen myös-
kään ole mahdollista antaa lausuntoa. 

Vuokratilan vaihtopyyntöä koskevaa asiaa käsitellään liitteen 5 selvi-
tyksessä siltä osin kuin kyse on valituskelpoisen päätöksen pyytämi-
sestä. Asiasta tehdyn rikosilmoituksen osalta Helsingin kaupunki tote-
aa, että tilavuokra-asia on vireillä Helsingin poliisilaitoksella.

Kaupungin toiminnan lainmukaisuus ja yhteenveto

Julkisuuslain mukainen menettely

Julkisuuslain 13 §:n mukaan pyyntö saada tieto viranomaisen asiakir-
jan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvit-
tää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Tiedon pyytäjää on diaarin ja mui-
den hakemistojen avulla avustettava yksilöimään asiakirja, josta hän 
haluaa tiedon. Tiedon pyytäjän ei tarvitse selvittää henkilöllisyyttään ei-
kä perustella pyyntöään, ellei tämä ole tarpeen viranomaiselle sääde-
tyn harkintavallan käyttämiseksi tai sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä 
oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä.

Julkisuuslain 14 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen asiakirjan an-
tamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on, jollei 
15 §:n 3 momentissa tai muualla laissa toisin säädetä.

Julkisuuslain 14 §:n 2 momentin mukaan tiedon asiakirjan sisällöstä 
antaa se viranomaisen henkilöstöön kuuluva, jolle viranomainen on tä-
män tehtävän määrännyt tai jolle se hänen asemansa ja tehtäviensä 
vuoksi muuten kuuluu. 

Julkisuuslain 14 §:n 3 momentin mukaan, jos virkamies tai muu 2 mo-
mentissa tarkoitettu henkilö kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa, hä-
nen on: 1) ilmoitettava tiedon pyytäjälle kieltäytymisen syy; 2) annetta-
va tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi; 3) 
tiedusteltava asian kirjallisesti vireille saattaneelta tiedon pyytäjältä, ha-
luaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi; sekä 4) 
annettava tieto käsittelyn johdosta perittävistä maksuista.

Edelleen julkisuuslain 14 §:n 4 momentin mukaan tässä pykälässä tar-
koitettu asia on käsiteltävä viivytyksettä, ja tieto julkisesta asiakirjasta 
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on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon 
kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koske-
van pyynnön. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy sa-
lassa pidettäviä osia tai jos muu niihin rinnastettava syy aiheuttaa sen, 
että asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin 
tavanomaista suuremman työmäärän, asia on ratkaistava ja tieto julki-
sesta asiakirjasta annettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun 
viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön.

Oheisen selvityksen perusteella voidaan todeta, että kantelussa yksilöi-
tyjen julkisuuslain mukaisten tietopyyntöjen käsittelyssä ei ole kaikilta 
osin pystytty toimimaan julkisuuslain edellyttämällä tavalla. 

Osan tietopyyntöjen käsittelyssä on tapahtunut viivästyksiä, jotka ovat 
osittain johtuneet Malmin lentoasemaa koskevien tietopyyntöjen laa-
dusta, laajuudesta ja monitahoisuudesta. Kuten selvityksestä ilmenee, 
tietopyyntö on voinut sisältää useita erillisiä asiakirjapyyntöjä, mikä ai-
heuttaa hallinnollisen valmistelun jakautumisen eri puolille kaupunkior-
ganisaatiota. Tietopyyntöjä on myös voitu alkuperäisen pyynnön jäl-
keen täydentää, mikä hankaloittaa vastaamisen koordinointia. Lisäksi 
osa tietopyynnöistä on lähetetty kirjaamon lisäksi tai sijasta suoraan 
kaupungin työntekijöiden henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin. Inhi-
millisistä erehdyksistä ja tietopyyntöjen laajuudesta ja monitahoisuu-
desta johtuen osassa asioita on tapahtunut väärinkäsityksiä koskien si-
tä, mihin kaikkiin kantelijoiden tietopyyntöihin oli jo vastattu. 

Selvityksestä ilmenee, että kaupunki on lausuntoa annettaessa vastan-
nut yhtä lukuun ottamatta kaikkiin kantelussa yksilöityihin julkisuuslain 
mukaisiin tietopyyntöihin. Koska kaupunki ei pysty todentamaan, että 
kantelijan 25.6.2019 tekemään helikopteritukikohtaa koskeviin doku-
mentteihin kohdistuvaan tietopyyntöön olisi vastattu, tietopyyntö on nyt 
otettu käsittelyyn. Pyynnön käsittely on ollut kantelun johdosta annetta-
vaa lausuntoa valmisteltaessa kesken.

Hallintolain mukainen menettely

Hallintolain 7 §:n 1 momentin mukaan asiointi ja asian käsittely viran-
omaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa 
asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa teh-
tävänsä tuloksellisesti.

Hallintolain 8 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on toimivaltansa 
rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitami-
seen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyk-
siin ja tiedusteluihin. Lain esitöiden yksityiskohtaisten perustelujen (HE 
72/2002 vp, s. 58) mukaan kysymyksiltä ja tiedusteluilta olisi edellytet-
tävä riittävää selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Käytännössä vastaamis-
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velvoite koskisi asiallisia ja riittävän yksilöityjä kysymyksiä ja tiedustelu-
ja. Säännös ei sen sijaan velvoittaisi viranomaista vastaamaan laajoihin 
ja yleisluontoisiin tiedusteluihin. Kysymyksiin ja tiedusteluihin annetta-
van vastauksen tulee olla perusteltu, jos tällaista on pyydetty. Vastaa-
misen edellyttämään aikaan saattavat tapauskohtaisesti vaikuttaa tie-
dustelun kohteena olevan asian laatu ja monitahoisuus sekä se, edel-
lyttääkö vastauksen antaminen selvitysten hankkimista tai muita erityi-
siä toimenpiteitä.

Oheisen selvityksen perusteella voidaan todeta, että kantelussa yksilöi-
tyjen tiedustelujen käsittelyssä ei ole kaikilta osin pystytty toimimaan 
hallintolain 7 §:n palveluperiaatteen ja 8 §:n neuvontavelvollisuuden 
edellyttämällä tavalla. 

Vastaaminen osaan tiedusteluista on viivästynyt johtuen erityisesti tie-
dustelujen laadusta, joka on usein edellyttänyt vastaamisen hallinnolli-
sen valmistelun jakamista eri puolille kaupunkiorganisaatiota. Inhimilli-
sistä erehdyksistä ja tietopyyntöjen laajuudesta ja monitahoisuudesta 
johtuen osassa asioita on tapahtunut väärinkäsityksiä koskien sitä, mi-
hin kaikkiin kantelijoiden tiedusteluihin oli jo vastattu.

Yhteenveto

Helsingin kaupunki noudattaa toiminnassaan voimassa olevan lain 
säännöksiä, eikä kaupungilla ole julkisuuslain tai hallintolain kanssa ris-
tiriidassa olevia käytäntöjä tai linjauksia. Kaupunki ei ole osoittanut vä-
linpitämättömyyttä kantelijoita kohtaan tietopyyntöjen ja muiden tiedus-
telujen käsittelyssä, vaan käsittelyssä tapahtuneet viivästykset ja puut-
teet ovat johtuneet pyyntöjen ja tiedustelujen laajuudesta ja monitahoi-
suudesta. 

Kantelussa yksilöityjen tietopyyntöjen ja tiedustelujen käsittelyssä ta-
pahtuneiden viivästysten ja puutteiden takia kaupunki tulee kiinnittä-
mään tarkemmin huomiota julkisuuslaissa säädettyihin käsittelyaikoihin 
ja hallinnon palveluperiaatteen vaatimuksiin.

Päätöksen perustelut

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on pyytänyt 18.11.2019 Helsin-
gin kaupunkia toimittamaan kantelun ja sen lisäkirjeen tutkimiseksi tar-
vittavan selvityksen ja antamaan lausuntonsa asiasta. Määräaikaa on 
kaupungin pyynnöstä pidennetty 6.3.2020 saakka.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 5 §:n 2 momentin mu-
kaan asian periaatteellisen ja taloudellisen merkityksen ollessa vähäi-
nen, kaupungin esitykset tai lausunnot antaa se kaupungin viranomai-
nen, jonka tehtäviin asia kuuluu.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2021 27 (106)
Kaupunginhallitus

Asia/6
15.02.2021

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

Lisätiedot
Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi
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§ 123
Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleihin

HEL 2021-000723 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus asetti vuoden 2021 kuntavaaleihin 165 vaalilauta-
kuntaa hoitamaan vaalipäivän äänestämistä Helsingin äänestyspaikoil-
la.

Kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä jä-
senet ja varajäsenet vaalilautakuntiin 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 Vaalilautakunnat kuntavaalit 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021.

Kaupunginhallituksen on vaalilain 15 §:n mukaisesti hyvissä ajoin en-
nen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, 
johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä 
sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään 
kolme. 

Kuntavaaleissa noudatetaan kaupunginvaltuuston (10.6.2020 § 155) 
vahvistamaa äänestysaluejakoa, jonka mukaan Helsingissä on 166 ää-
nestysaluetta. Äänestysalue 90B on ulkomailla asuvien äänestysalue. 
Heillä ei ole äänioikeutta kuntavaaleissa ja näin ollen äänestysaluetta 
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90B  ei ole kuntavaaleissa. Kaupunginhallitus on päättänyt (14.12.2020 
§ 879) äänestysalueiden äänestyspaikat.

Vaalilautakunnissa on jäseniä ja varajäseniä yhteensä 1650. Vaalikel-
poinen vaalilautakuntaan on jokainen äänioikeutettu, jonka kotikunta on 
Helsinki. Vaalilain 15 §:n mukaisesti vaalilautakuntien jäsenten ja vara-
jäsenten tulee kunnallisissa vaaleissa mahdollisuuksien mukaan edus-
taa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänes-
täjäryhmiä. Esitys on laadittu tämän mukaisesti.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan kunnal-
lisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Vaalilautakuntien kokoonpanoa täydennetään vielä ennen vaaleja. 
Täydennys tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi.

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 Vaalilautakunnat kuntavaalit 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 124
Vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleihin

HEL 2021-000722 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus asetti 25 vaalitoimikuntaa vuoden 2021 kuntavaalien 
yhteydessä laitoksissa järjestettävää ennakkoäänestystä varten. 

Kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä jä-
senet ja varajäsenet edellä mainittuihin vaalitoimikuntiin liitteen 1 mu-
kaisesti. 

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 Vaalitoimikunnat kuntavaalit 2021 (2)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Kuntavaalien ennakko-
äänestys alkaa keskiviikkona 7.4.2021 ja päättyy tiistaina 13.4.2021. 

Kaupunginhallituksen on vaalilain 15 §:n mukaisesti hyvissä ajoin en-
nen vaaleja asetettava laitoksissa suoritettavaa ennakkoäänestystä 
varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme jäsentä ja 
tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.

Äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista 
hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspai-
kaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka joka on 
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otettu rangaistuslaitokseen, saa äänestää kyseisessä laitoksessa en-
nakolta laissa tarkemmin säädetyllä tavalla (laitosäänestys).

Vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten tulee kunnallisissa vaaleissa 
mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleis-
sa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Esitys on laadittu tämän 
mukaisesti.

Vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan on jokainen äänioikeutettu, jonka ko-
tikunta on Helsinki. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun 
lain mukaan kunnallisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että 
miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta 
johdu.

Vaalilain 9 §:n 3 momentin mukaisesti laitosennakkoäänestyspaikkoja 
ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhalli-
tuksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä ran-
gaistuslaitokset. Helsingissä laitosäänestys järjestetään sairaaloissa, 
rangaistuslaitoksissa ja ympärivuorokautista hoitoa antavat sosiaali-
huollon yksiköissä. 

Esitetään asetettavaksi 25 vaalitoimikuntaa laitosäänestystä varten se-
kä määräämään jäsenet vaalitoimikuntiin liitteen 1 mukaisesti. Liittees-
sä 1 on tiedot Helsingissä sijaitsevista laitosennakkoäänestyspaikoista. 
Luettelo on laadittu asiantuntijaviranomaisten (mm. Helsingin sosiaali- 
ja terveystoimialan, Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Sosiaali- ja ter-
veysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran, Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin, Helsingin yliopistollisen sairaalan sekä eri laitosten) 
antamien tietojen perusteella. Laitosäänestyksen piiriin kuuluu noin 270 
erilaista ja eri kokoista laitosta ja toimintayksikköä. Asukas-, potilas- tai 
vankipaikkoja laitoksissa on yhteensä noin 11 700.

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 Vaalitoimikunnat kuntavaalit 2021 (2)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 125
Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelma 2030 ja toimenpideohjel-
ma 2020–2024

HEL 2019-009181 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kysymyksiin oli vastaamassa liikenne- ja katusuunnittelu-
päällikkö Reetta Putkonen. Asiantuntija Putkonen poistui kuulemisensa 
jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelma 2030

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelman 
2030 ohjeellisena noudatettavaksi ja kehottaa ottamaan huomioon sii-
hen sisältyvän toimenpideohjelman 2020–2024 kaupungin toiminnan ja 
talouden suunnittelussa.

Tiivistelmä

Älyliikenteen kehittämisohjelmassa on tunnistettu älyliikenteen kehityst-
rendit sekä määritelty kehittämistavoitteet, niiden mittarit ja toimenpiteet 
sekä kaupungin rooli älyliikenteen kehittymisessä. Kehittämisohjelman 
tavoitevuosi on 2030. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2021 33 (106)
Kaupunginhallitus

Asia/9
15.02.2021

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

Älyliikenne on liikennejärjestelmän osa, joka kytkee liikkujat osaksi jär-
jestelmää ja sen palveluja. Painopistealueita ovat: 1) liikenteen infor-
maatio, 2) liikenteen hallinta, 3) liikkumispalvelut ja 4) liikenteen auto-
matisoituminen.

Toimenpideohjelman laatimisen taustaksi arvioitiin toimintaympäristön 
ja teknologian kehitysnäkymiä sekä tunnistettiin keskeisiä mahdolli-
suuksia ja riskejä, joihin kaupungin tulee reagoida.

Älyliikenteen visio vuodelle 2030 esittelee tavoitetilan ja asiat, joihin 
Helsingin liikkumista ja liikennejärjestelmää kehitetään. Painopistea-
lueita analysoitiin seuraavista neljästä näkökulmasta: 1) liikennepolitiik-
ka ja regulaatio, 2) hankkeet ja investoinnit, 3) toimijoiden roolit ja toi-
mintamallit sekä 4) seuranta ja tutkimus. Tavoitetilan pohjalta hahmo-
tellusta keinovalikoimasta valittiin seitsemän toimenpidekokonaisuutta, 
jotka toteutetaan vuosina 2020–2024.

Liikenteen informaatioon liittyviksi toimenpidekokonaisuuksiksi valittiin 
1) liikennetiedon keruun kehittäminen ja 2) tilannekuvan sekä seuranta- 
ja tilastokuvan kehittäminen. Liikenteen hallinnan osalta toimenpideko-
konaisuuksiksi valittiin 3) vuorovaikutteinen ja yhteistoiminnallinen lii-
kenteen hallinta, 4) liikennevalo-ohjauksen kehittäminen sekä 5) talou-
delliset ohjauskeinot. Liikenteen automaatioon liittyviksi toimenpideko-
konaisuuksiksi valittiin 6) automaatiota hyödyntävä julkisen liikenteen 
järjestelmä sekä 7) fyysisen ja digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen 
automaattiliikenteelle.

Toimenpideohjelman mukaisten toimenpiteiden kustannukset ovat 8,6 
miljoonaa euroa. 

Toimenpideohjelman toteuttaminen edellyttää kaupunkiympäristön toi-
mialan sitoutumista investointien toteuttamiseen ja niitä edeltäviin 
suunnitteluvaiheisiin. Älyliikenteen kehittämisohjelma kytketään Helsin-
gin digitalisaatio-ohjelmaan. Ohjelmaa on mahdollista hyödyntää myös 
kaupungin muilla toimialoilla, joille muun muassa väestön ikääntyminen 
sekä asukkaiden liikkumistottumusten ja tarpeiden muutokset aiheutta-
vat kehittämistarpeita.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunkistrategia

Kaupunkistrategian mukaan Helsinki on kokonaisvaltaisesti toimivan 
älykkään liikennejärjestelmän edelläkävijä. Liikennesektori on teknolo-
gian kehittymisen ja jakamistalouden vahvistumisen sekä päästövä-
hennystavoitteiden vuoksi nopeimmin muuttuvia sektoreita.
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Tavoitteet

Tavoitteena on ollut laatia älyliikenteen kehittämisohjelma, jossa tunnis-
tetaan älyliikenteen kehitystrendit, määritellään kehittämistavoitteet ja 
niiden mittarit, määritellään kehittämishankkeet ja toimenpiteet sekä 
määritellään kaupungin rooli älyliikenteen kehitystyössä. 

Kehittämisohjelman tavoitevuosi on 2030, mutta vuonna 2019 valmis-
tuneessa ohjelmassa vuosien 2020–2024 toimenpiteet on suunniteltu 
varsin tarkasti. Toimenpiteitä ajoitettaessa ja toteutettaessa on lisäksi 
paikallaan huomioida, että kehittämisohjelmaa ollaan esittelemässä 
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kevätkaudella 2021.

Ohjelma korvaa ”Älyliikenne Helsingissä” -kehittämisohjelman, joka 
valmistui vuonna 2013.

Lähtökohdat

Älyliikenne on liikennejärjestelmän osa, joka kytkee liikkujat osaksi jär-
jestelmää ja sen palveluja. Kehittämisohjelman laadinnassa lähdettiin 
liikkeelle toimintaympäristön muutoksista. Toimintaympäristön muutok-
sia ja keskeisten sidosryhmien näkemyksiä selvittiin tiiviissä vuorovai-
kutuksessa älyliikenteen keskeisten toimijoiden kanssa. Työvaiheessa 
muutoksia on kuvattu sekä toiminnallisten että liiketoiminnallisten tar-
peiden ja tavoitteiden näkökulmasta. Kerättyjen aineistojen ja sidos-
ryhmäkeskustelujen pohjalta on muodostettu visio ja tavoitetilan kuvaus 
2030.

Liikennejärjestelmän yleisiä kehittämistavoitteita on selvitetty sekä liik-
kumisen haasteita ja tarpeita on ratkaistu. Liikenteen automatisoitumi-
nen ja muut teknologian kehitystrendit, säädösympäristön kehittyminen 
ja kulttuurilliset kehityskulut luovat mahdollisuuksia kehittää liikennejär-
jestelmää nykyistä turvallisemmaksi, tehokkaammaksi ja ympäristöys-
tävällisemmäksi. Tavoitteena on ollut laatia kehittämisohjelma, jolla 
mahdollistetaan muutostekijöiden hyödyntäminen ja vältetään muutos-
ten tuomat haitalliset kehityskulut.

Työssä määriteltiin painopistealueiksi 1) liikenteen informaatio, 2) hal-
linta, 3) palvelut ja 4) automatisoituminen.

Toimintaympäristön muutokset

Toimenpideohjelmaa laadittaessa on arvioitu toimintaympäristön ja 
teknologian kehitysnäkymiä ja tunnistettu keskeisiä mahdollisuuksia ja 
riskejä, joihin kaupungin tulee reagoida.

Älyliikenteen ratkaisuihin tehtävillä investoinneilla, liikenteen palvelujen 
kehittämisellä sekä automaattisten ajoneuvojen pilotoinneilla ja niiden 
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toimintaympäristöjen rakentamisella tuetaan raideliikenteen verkosto-
kaupungin kehitystä. Markkinaehtoisesti kehittyvien palvelujen osalta ei 
pyritä rajaamaan kehitystä, vaan sallitaan palvelujen kehittyminen siel-
lä, missä niille on markkinoita. Kehitystä kuitenkin ohjataan siten, että 
sen hyödyt ovat mahdollisia haittoja suuremmat. Kaupungin kasvaessa 
ja liikenteen lisääntyessä kohdistuu liikennejärjestelmään kehityspainei-
ta. Liikennejärjestelmän tilasta ja sen indikaattorien kehityksestä kerä-
tään nykyistä kattavammin tietoa ja hyödynnetään sitä liikennejärjes-
telmän päivittäisessä hallinnassa sekä pitkäjänteisessä kehittämisessä.

Liikenteen informaation ja hallinnan osalta olennainen muutostekijä on 
liikenteestä kerättävän tiedon lisääntyminen. Kaupallisten toimijoiden 
merkitys lisääntyy kaupungin omien tietolähteiden kuten esimerkiksi lii-
kennevalo- ja liikenteenmittauslaitteiden rinnalla. Kaupalliset toimijat 
keräävät tietoa liikkujista ja ajoneuvoista uudenlaisilla teknologioilla ku-
ten esimerkiksi matkapuhelindata-analytiikalla, videokuva-analyysillä, 
lasermittauslaitteilla ja ajoneuvojen sensoreiden tuottamilla tiedoilla. 
Kaupunki hyödyntää myös kaupallisesti tuotettua tietoa liikenteestä ja 
tuo omista lähteistään saatavat liikennetiedot avoimeen, standardoi-
tuun ja koneluettavaan ympäristöön. Tämä edellyttää reaaliaikaisen ja 
avoimen tiedonkeruu-, analytiikka- ja tiedonjakoalustan toteuttamisen 
yhdessä kaupungin digitalisaatio-ohjelman kanssa. Tiedon hyödyntä-
minen edellyttää nykyistä tiiviimpää yhteistyötä yritysten, HSL:n, mui-
den kaupunkien ja valtion kanssa.

Liikenteen palvelut muuttavat ajoneuvojen omistamiseen perustuvaa 
liikkumiskulttuuria. Olennaisia ovat multimodaalit julkisen ja yksityisen 
sektorin kulkutapoja yhdistävät matkaketjut. Omistamisen sijaan liikku-
jat kuluttavat erilaisia liikkumispalveluja ja valitsevat kuhunkin tarpee-
seen parhaiten sopivan palvelun, kulkutavan tai niiden yhdistelmän. 
Palveluntarjoajien tavoitteena on tarjota niin laadukas ja houkutteleva 
kulkutapojen yhdistelmä, että sen palvelutaso ja hinta ovat kilpailuky-
kyisiä oman auton omistamisen verrattuna. Palveluistuminen etenee 
pääasiassa markkinaehtoisesti kaupungin toimiessa mahdollistajana. 
Helsinki toimii muun muassa uusien palvelujen kokeilualustana.

Automaatio lisääntyy liikenteessä. Vaikka liikenneturvallisuuden ja pal-
velutason kehittämispotentiaali on valtava, automaatiokehitykseen liit-
tyy kysymyksiä ja riskejä Helsingin kaupungin tavoitteiden näkökulmas-
ta. Tärkein kysymys on, tulevatko automaattiset henkilöautot kuluttaja-
markkinoille palveluna vai yksityiseen omistukseen. Jos ajoneuvot tule-
vat yksityiseen omistukseen, riskinä on ajoneuvojen määrän kasvami-
nenn ja kaupungin katuverkon ruuhkautuminen. Kaupungin tulee huo-
lehtia siitä, että liikennejärjestelmän automaatiota edistetään tavoilla, 
jotka tukevat joukkoliikenteen käyttöä, kävelyä ja pyöräilyä sekä liiken-
nejärjestelmän tehokkuutta ja turvallisuutta. Automaattibussikokeiluja 
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tulee jatkaa siten, että saadaan aikaan julkisen liikenteen järjestelmä, 
jossa automaattiajoneuvot toimivat joukkoliikenteen syöttöliikenteenä, 
eivätkä kilpaile runkojoukkoliikenteen kanssa. Tämä edellyttää liiken-
nepoliittista ohjausta, säätelyä ja muita keinoja siten, että haitalliset ke-
hityskulut vältetään.

Visiot, tavoitteet ja toimenpidekokonaisuudet

Älyliikenteen visio tiivistää ja kirkastaa tavoitetilan ja asiat, joihin Hel-
singin liikkumista ja liikennejärjestelmää kehitetään 2020-luvulla. Hel-
singin älyliikenteen visio 2030 on seuraava: ”Elinvoimainen Helsinki to-
teuttaa yhdessä ekosysteemin kanssa maailman toimivimman, tehok-
kaimman ja turvallisimman hiilineutraalin liikennejärjestelmän. Helsin-
gissä älykkäillä järjestelmillä vastataan kustannustehokkaasti liikkujien 
ja logistiikan erilaisiin tarpeisiin ja tuetaan näiden kestäviä valintoja. Jo-
kainen tuntee olonsa turvalliseksi liikenteessä.”

Älyliikenne on laaja keinovalikoima, jolla edistetään Helsingin liikkumi-
selle ja liikennejärjestelmälle asetettuja strategisia tavoitteita. Painopis-
tealueet 1) liikenteen informaatio, 2) liikenteen hallinta, 3) liikkumispal-
velut ja 4) liikenteen automaatio. Painopistealueita on analysoitu liiken-
nepolitiikan ja regulaation, hankkeiden ja investointien sekä eri toimijoi-
den roolien ja toimintamallien näkökulmista. Lisäksi on tarkasteltu seu-
rannan ja tutkimuksen tarpeita. Kullekin painopistealueelle on laadittu 
älyliikenteen visiota konkretisoiva tavoitetilan kuvaus vuodelle 2030.

Liikenteen informaation tavoitetilanteessa vuonna 2030 ”Liikkujat voivat 
tehdä matkaa koskevat päätöksensä laadukkaan, kaikki kulkumuodot 
kattavan tilannetiedon perusteella hyödyntäen monia tiedonvälityska-
navia. Kuljetus- ja liikkumispalveluja tarjoavat yritykset voivat suunnitel-
la toimintaansa ja operoida tehokkaammin.” Toimenpidekokonaisuudet 
liittyvät 1) liikennetiedon keruun kehittämiseen ja 2) tilannekuvan sekä 
seuranta- ja tilastokuvan kehittämiseen.

Liikenteen hallinta perustuu tarkkaan tilannetietoon, ennakkosuunni-
telmiin, uusiin ohjausjärjestelmiin sekä yhteistyöhön kaupallisten tieto-
palvelujen tarjoajien kanssa. Toimenpidekokonaisuudet liittyvät 3) vuo-
rovaikutteiseen ja yhteistoiminnalliseen liikenteen hallintaan, 4) liiken-
nevalo-ohjauksen kehittämiseen sekä 5) taloudellisiin ohjauskeinoihin.

Liikennepalvelujen kehittämisen tavoite on tarjota asukkaille monipuoli-
sia liikkumispalveluja ja niiden älykkäitä yhdistelmiä ja siten mahdollis-
taa sujuva arki ilman tarvetta auton omistamiselle ja sen säännölliselle 
käyttämiselle. Kaupunki tukee lupapolitiikalla ja muilla keinoilla sellaisia 
liikennepalveluja, jotka edistävät kaupungin asettamien tavoitteiden to-
teutumista. Tukitoimien ja lupapolitiikan tulee olla tasapuolista ja sen 
tulee edistää palveluntarjoajien välistä kilpailua.
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Automaatiota edistetään liikennejärjestelmän keinoilla, jotka tukevat 
joukkoliikenteen käyttöä, kävelyä ja pyöräilyä sekä liikennejärjestelmän 
tehokkuutta ja turvallisuutta. Toimenpidekokonaisuudet liittyvät 6) au-
tomaatiota hyödyntävään julkisen liikenteen järjestelmään sekä 7) fyy-
sisen ja digitaalisen infrastruktuurin kehittämiseen automaattiliikenteel-
le.

Kustannukset

Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten tulee ottaa toimenpideohjelma 
huomioon toimintansa ja taloutensa suunnittelussa.

Toimenpideohjelman toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia on ar-
vioitu investointikustannuksina ja käyttömenoina, joista jälkimmäisiin 
lukeutuvat selvitysten, suunnitelmien, pilotointien ja vaikutusten arvioin-
tien kustannukset. Viiden vuoden aikana toimenpiteiden kustannusten 
arvioidaan olevan 8,6 miljoonaa euroa. Helsingin omalta organisaatiolta 
tarvittava henkilötyöpanos on arvioitu olevan noin 7,5 henkilötyövuotta, 
joka jakautuu toimenpideohjelman toteuttamisvuosille. Kaupunkiympä-
ristön toimiala osoittaa toimenpideohjelmalle koordinaattorin. Toimen-
pideohjelman selkeät painopisteet ovat informaation (43 % kustannuk-
sista) ja liikenteen hallinnan kehittäminen (35 % kustannuksista). Au-
tomaation kehittämishankkeisiin puolestaan panostetaan noin 20 % 
toimenpideohjelman kokonaiskustannuksista.

Vaikutusten arviointi

Älyliikenteen visiota tukevien kärkihankkeiden vaikutuksia arvioidaan 
vaikutusmekanismien ja vaikutuspotentiaalin avulla. Vaikutusmekanis-
mien avulla kuvataan, miten kärkihankkeiden odotetaan vaikuttavan 
kehittämistä ohjaaviin tavoitteisiin. Vaikutuspotentiaalilla kuvataan vai-
kutuksien tai vaikutettavan joukon suuruusluokkaa. Älyliikennehankkei-
den määrällisiä vaikutusarviomenetelmiä täydennetään tällä tavoin laa-
dullisilla arvioilla.

Vaikutukset arvioidaan vision 2030 neljään tavoitealueeseen peilaten:

- vähäpäästöinen liikennejärjestelmä; hiilidioksidipäästöjen ja terveys-
haittojen väheneminen, 

- toimiva liikennejärjestelmä; arjen liikkuminen, keskusten saavutetta-
vuus, katutila, tehokkaat kuljetukset, 

- turvallinen liikennejärjestelmä; ei vakavia onnettomuuksia, koettu tur-
vallisuus, 

- elinvoimainen kaupunki; tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen, liiken-
nepalvelut, älyliikenteen ekosysteemi. 
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Toteutuksen organisointi

Helsingin päivitetty älyliikenteen toimenpideohjelma on laadittu yhteis-
työssä toimenpidekokonaisuuksien toteuttamiseen osallistuvien tahojen 
kanssa. Prosessin aikana laajasta toimenpidevalikoimasta on priorisoi-
tu tavoitteiden toteuttamisen kannalta keskeisimmät ja vaikuttavimmat 
toimenpiteet vuosille 2020–2024. Priorisoinnissa on otettu huomioon 
kehityskulkujen arvioitu muutosnopeus.

Toimenpideohjelmassa esitettyjen investointien toteuttamiseen ja niitä 
edeltäviin suunnitteluvaiheisiin on varauduttava toiminnan ja talouden 
suunnittelussa kulloinkin käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. 
Useita toimenpidekokonaisuuksia on tarpeen käynnistää samanaikai-
sesti. Kun toteutusvastuuta jaetaan useille substanssialueista vastaavil-
le tahoille, toimenpideohjelman toteuttamisen kannalta on olennaista, 
että ohjelmalla on koordinaattori. Kaupunkiympäristön toimiala osoittaa 
koordinaattorin, joka vastaa toimenpiteiden organisoinnista, toteutumi-
sen seurannasta ja raportoinnista johdolle.

Helsingin liikenteen tulevaisuusanalyysin laatimista koskeva työryhmä

Pormestari on asettanut 18.10.2019 § 200 Helsingin liikenteen tulevai-
suusanalyysiä laativan työryhmän, jonka tehtävänä on arvioida liiken-
teeseen vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia sekä vahvistaa kau-
pungin kykyä varautua muutoksiin.  Tulevaisuusanalyysiä on tarkoitus 
hyödyntää kaupungin liikennejärjestelmän strategisessa kehittämisessä 
sekä kaupungin hyvien käytäntöjen jakamisessa ja viestimisessä kan-
sainvälisissä yhteyksissä. Työryhmä hyödyntää tulevaisuusanalyysin 
laadinnassa kaupunkistrategiaa, aiempia strategisia suunnitelmia ja 
kehittämisohjelmia, kuten uutta yleiskaavaa, kaupungin liikkumisen ke-
hittämisohjelmaa ja älyliikenteen kehittämisohjelmaa, digitalisaatio-
ohjelmaa, kaupungin elinkeinopoliittisia painopisteitä, keskustan uudis-
tamistyötä ja Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa. 

Lopuksi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kehittämisohjelman hyväksymistä 
ja toimenpideohjelman toteuttamista. Esitys on kaupunkiympäristölau-
takunnan esityksen mukainen kuitenkin siten, että päätösosion keho-
tusmuotoilu on yhdenmukainen vastaavissa ohjelmissa aikaisemmin 
käytetyn muotoilun kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Liitteet

1 Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelma 2030

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Keskushallinto Pormestari 08.02.2021 § 13

HEL 2019-009181 T 08 00 00

Päätös

Pormestari palautti Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelmaa 2030 ja 
toimenpideohjelmaa 2020-2024 koskevan asian kansliapäällikön esitel-
täväksi kaupunginhallituksessa.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan pormestari voi ai-
na ottaa kaupunginhallituksen tai sen jaoston toimivaltaan kuuluvan 
asian esiteltäväkseen tai määrätä viranhaltijan asian esittelijäksi.

Pormestari otti 30.12.2019 (§ 243) esittelyynsä Helsingin älyliikenteen 
kehittämisohjelmaa 2030 ja toimenpideohjelmaa 2020-2024 koskevan 
asian.  

Pormestari asetti 18.10.2019 (§ 200) Helsingin liikenteen tulevaisuusa-
nalyysia laativan työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida liikenteeseen 
vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia ja laatia suosituksia siitä, mi-
ten Helsinki varautuu muutoksiin. Työryhmän loppuraportti on valmis-
tunut 17.12.2020. Analyysiä tullaan hyödyntämään kaupungin liikenne-
järjestelmän strategisessa kehittämisessä.

Esittelyyn ottamiselle ei enää liikenteen tulevaisuusanalyysin valmistut-
tua ole perusteita, joten pormestari palauttaa asian kansliapäällikön 
esiteltäväksi kaupunginhallituksessa.

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
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henri.kahonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 17.09.2019 § 455

HEL 2019-009181 T 08 00 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle liitteessä 1 
esitetyn Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelman 2030 hyväksymistä 
ohjeellisena noudatettavaksi ja sen toimenpideohjelman 2020-2024 to-
teuttamista esityksen mukaisesti.

Samalla lautakunta päätti, että ohjelman edistymisestä informoidaan 
lautakuntaa sopivassa muodossa vuosittain.

Käsittely

17.09.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli liikenneinsinööri Mikko Lehtonen. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Samalla lautakunta päättää, että ohjelman edistymi-
sestä informoidaan lautakuntaa sopivassa muodossa vuosittain.

Kannattaja: Atte Kaleva

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Lehtonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37117

mikko.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 126
Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Ulko-Hatun luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja 
käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

HEL 2020-011402 T 11 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus esitti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle, että se perustaa Ulko-Hatun luonnonsuojelualueen sekä 
vahvistaa alueen hoito ja käyttösuunnitelman.

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Suojelun perusteet

Alue täyttää luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset. 
Alueella on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyh-
teisö tai ekosysteemi, jonka suojelutason säilyttämistä luonnonsuoje-
lualueen perustaminen parantaa.

Rauhoituksen tarkoitus

Luonnonsuojelualueen tarkoituksena on säilyttää luodon monipuolinen 
pesimälinnusto. Rauhoitusmääräysten avulla voidaan estää liiallinen 
ihmisen linnustolle aiheuttama häiriö.

Alueen sijainti ja rajaus

Ulko-Hattu sijaitsee Lauttasaarenselällä, noin 400 metriä Lauttasaaren 
etelärannasta etelään. Luodon pinta-ala on 0,4 hehtaaria. Maa-alueen 
lisäksi rauhoitetaan lintujen pesimäajaksi 50 metriä leveä vyöhyke ym-
päröivää vesialuetta. Perustettavan luonnonsuojelualueen pinta-ala on 
yhteensä 2,4 ha. Alueen rajaus on esitetty liitteessä 2.
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Kiinteistötiedot ja omistus

Perustettava luonnonsuojelualue sijaitsee kiinteistöllä 091-414-0001-
0680, Drumsö. Helsingin kaupunki omistaa kiinteistön.

Kaavatiedot

Yleiskaavan ”Virkistys- ja viherverkosto 2050” -teemakartassa alue 
kuuluu vihersormiin ja laajoihin viheralueisiin osana Lauttasaaren lähi-
luotojen ja sen etelärannan muodostamaa kokonaisuutta.  Vihersor-
mien ja laajojen viheralueiden suunnittelun tavoitteeksi on esitetty tee-
makartassa luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden, ekologi-
sen verkoston ja metsäluonnon kannalta tärkeiden alueiden turvaami-
nen ja ekosysteemipalvelujen kehittäminen.

Luonnon yleispiirteet ja luontoarvot

Ulko-Hatun vallitsevia luontotyyppejä ovat kalliot sekä hiekka- ja some-
rikkorannat. Saaren pohjoisosassa on pieni puustoinen saareke. Hiek-
karantaa ja somerikkoa esiintyy laajalti luodon eteläosassa, hieman 
myös pohjoispäässä. Kalliot ovat muodoltaan laakeita. Niiden reunoilla 
ja väleissä on monin paikoin kivikkoa, jossa tavataan niittykasvillisuutta. 
Luotoa ympäröivä vesialue on erityisesti länsi- ja eteläpuolella karikkoi-
nen, ja myös maalla on paljon kivenlohkareita.
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Ulko-Hattu on pesimälinnustoltaan monipuolinen ja siellä pesivien pa-
rien lukumäärät ovat melko korkeita. Luoto kuuluu Helsingin luontotie-
tojärjestelmän tärkeisiin lintualueisiin arvoluokan II kohteena.

Alueen pesimälinnustosta ja sen muutoksista on saatavilla varsin tark-
kaa tietoa, sillä luodolla pesivien lintujen parimääristä on olemassa 
seuranta-aineistoa pitkältä aikaväliltä.

Ulko-Hatun linnuston arvokkainta antia ovat eteläosan somerikolla pe-
sivä tiirayhdyskunta ja vakituinen tyllipari. Sekä lapintiirojen että kalatii-
rojen muodostaman tiirayhdyskunnan koko on vaihdellut viimeisen 
kymmenen vuoden aikana noin 20:n ja 60:n pesivän parin välillä ja ka-
lalokkiyhdyskunnan parimäärän välillä 15–20. Erittäin uhanalaisen (EN) 
haahkan parimäärä on noussut 2010-luvun alkupuolen noin kymme-
nestä maksimissaan vuoden 2019 peräti 31 pariin. Valkoposkihanhia 
on pesinyt viimeisen kymmenen vuoden ajan noin kymmenen paria. 
Yksittäisinä pareina luodolla ovat pesineet viime vuosina kanadanhan-
hi, meriharakka, tylli, vielä hiljattain vaarantunut (VU) harmaalokki ja 
vaarantunut merilokki. Räyskän ja silmälläpidettävän (NT) punajalka-
viklon yksittäispesinnät tunnetaan ainakin vuodelta 2019.

Alueen käyttö

Ulko-Hattua käytetään ainakin keväisin kalastukseen, erityisesti siian 
vuoksi. Lisäksi melojilla on tapana rantautua luodolle. Alueella on mer-
kitystä myös lintujen tarkkailu- ja seurantakohteena.

Rauhoitusmääräykset

1. Alueella on kielletty:

 maa-ainesten, kivien tai kaivoskivennäisten ottaminen, maa- ja kal-
lioperän vahingoittaminen ja muuttaminen

 rakennuksien, rakennelmien, teiden tai polkujen rakentaminen
 sienien, puiden, pensaiden tai muiden kasvien tai niiden osien ot-

taminen tai vahingoittaminen
 luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappa-

minen tai häiritseminen tai niiden pesien hävittäminen sekä selkä-
rangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen

 muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, 
maisemaan tai eliölajien säilymiseen

2. Liikkumisrajoitukset:

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi alueella on kielletty maihin-
nousu ja liikkuminen 50 metriä lähempänä luotoa lintujen pesimäaikana 
1.4.–15.8.
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3. Edellisistä yleismääräyksistä poiketen alueella on sallittu:

 kalastaminen 16.8.–31.3. välisenä aikana
 haitallisten vieraskasvilajien torjunta
 haitallisten vierasperäisten pienpetojen laillinen pyynti
 tekopesien ja muiden lintujen pesintää edistävien rakenteiden ra-

kentaminen

4. Poikkeaminen rauhoitusmääräyksistä:

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myön-
tää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyk-
sistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on 
tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.

Korvausmenettely

Helsingin kaupunki ei vaadi luonnonsuojelulain mukaista korvausta 
rauhoituksen mahdollisesti aiheuttamasta taloudellisesta haitasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Ulko-Hatun luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
2 Ulko-Hatun luonnonsuojelualueen rajaus
3 Ulko-Hattu lainhuutotodistus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-keskus (Ym-
päristö ja luonnonvarat)

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi maanomistaja hakemuk-
sesta tai suostumuksella perustaa luonnonsuojelualueen. Päätökseen 
luonnonsuojelualueen perustamisesta on otettava tarpeelliset mää-
räykset alueen luonnon suojelemisesta ja tarvittaessa sen hoidosta.

Valmistelu

Lauttasaari-seura teki 23.4.2020 aloitteen Ulko-Hatun suojelusta Hel-
singin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalle. Ympäristöpalvelut 
puolsi lausunnossaan alueen suojelua. Lausunnossa todetaan, että Ul-
ko-Hattu on linnustollisesti arvokas alue, ja että suojelu parantaisi to-
dennäköisesti merkittävästi lintujen pesimätulosta luodolla. 

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikkö 
(YSO) on valmistellut luonnonsuojelualueen perustamisesityksen ja 
laatinut alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman, joka on esityksen liitteenä 
3. Suunnitelmassa on esitetty tarpeelliset toimenpiteet luonnonympäris-
tön hoitamiseksi. Uudenmaan ELY-keskus hyväksyy hoito- ja käyttö-
suunnitelman luonnonsuojelualueen perustamisen yhteydessä. 

Luonnonsuojelualueen perustamisesityksen valmistelua sekä hoito- ja 
käyttösuunnitelmaa varten alueella toteutettiin YSO:n toimesta yleispiir-
teinen luontoinventointi 8.10.2020. 

Luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä hoito- ja käyttö-
suunnitelmasta pyydettiin kannanotto Lauttasaari-Seuralta. Ulko-
Hatussa ei toimi aluetta hyödyntäviä elinkeinonharjoittajia eikä muita 
järjestäytyneitä käyttäjäryhmiä, minkä vuoksi perustamisesityksestä ei 
järjestetty muuta osallistamista. 

Kannanotto

Lauttasaari-Seuran kannanotossa luonnonsuojelualueen perustamise-
sitystä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmaa pidettiin hyvin Ulko-Hatun 
luontoarvot turvaavina. Seura esittää luotoa ympäröivän, rakkohaurulle 
suotuisan matalikon lisäämistä alueen suojeluperusteisiin. Lisäksi eh-
dotetaan kurtturuusun säästämisen harkitsemista viitaten luotojen pe-
simälinnustoon kohdistuvaan saalistuspaineeseen. Yleisen käsityksen 
mukaan kurtturuusu tarjoaa suojapaikkoja petolintujen saalistukselta 
esimerkiksi haahkalle. 

Vastine:

Rakkohaurulle suotuisa matalikko mainitaan luonnonsuojelualueen pe-
rustamisesityksessä kohteen lisäarvona. Maininta suojeluperusteena ei 
vaikuttaisi alueen suojeluun, koska se suojellaan riippumatta siitä, mil-
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lainen painoarvo rakkohaurulle alueen perustamisesityksessä anne-
taan. Maininta ei vaikuttaisi myöskään hoito- ja käyttösuunnitelmaan. 

Rakkohaurun esittäminen varsinaisena suojeluperusteena ei ole esitte-
lijän käsityksen mukaan aiheellista, koska: 

1) Suojelu ei paranna merkittävästi rakkohaurupohjien suojelun tasoa, 
koska meriveden sameus ja rehevyys laskevat sitä paljon enemmän 
kuin merenpohjaan suoraan kohdistuvat toimenpiteet, kuten maa-
ainesten otto. 

2) Käsitys Ulko-Hattuun perustettavan luonnonsuojelualueen vedena-
laisen osuuden arvoista perustuu toistaiseksi vain mallintamiseen.

3) Rakkohaurupohjat on monimuotoisuudelle tärkeä, mutta silti varsin 
yleinen luontotyyppi. 

Kurtturuusu on mainittu vieraslajiasetuksessa haitallisena vieraslajina. 
Kaupungilla on sen mukaisesti velvollisuus torjua lajia viheralueillaan. 
Ulko-Hatussa tulee arvostaa paitsi pesimälinnustoa, myös muuta alku-
peräisluontoa, jota kurtturuusu merkittävästi muuttaa. Mahdollista ruu-
sun poiston aiheuttamaa haittaa linnuille voidaan korvata lintusuojien 
rakentamisella.

Lopuksi

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esi-
tyksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Ulko-Hatun luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
2 Ulko-Hatun luonnonsuojelualueen rajaus
3 Ulko-Hattu lainhuutotodistus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-keskus (Ym- Esitysteksti
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päristö ja luonnonvarat) Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Ympäristöpalvelut

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 19.11.2020 § 226

HEL 2020-011402 T 11 01 04

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto esitti 
kaupunginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan ELY-keskukselle Hel-
singin Ulko-Hatun luonnonsuojelualueen perustamista sekä alueen hoi-
to- ja käyttösuunnitelman hyväksymistä.

Käsittely

19.11.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli ympäristötarkastaja Jere Salminen. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Laura Walin

Lisätiedot
Jere Salminen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 310 21549

jere.salminen(a)hel.fi
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§ 127
Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Tiirakarin luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyt-
tösuunnitelman vahvistamiseksi

HEL 2020-011403 T 11 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Liitteet

1 Tiirakarin luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
2 Tiirakarin luonnonsuojelualueen rajaus
3 Tiirakari lainhuutotodistus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle, että se perustaa Tiirakarin luonnonsuojelualueen sekä 
vahvistaa alueen hoito ja käyttösuunnitelman.

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Suojelun perusteet

Tiirakari on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 alueis-
ta. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan perustamalla luon-
nonsuojelualueita. Tiirakarin suojeluperusteita ovat arvokas linnusto ja 
kasvillisuus.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2021 49 (106)
Kaupunginhallitus

Asia/11
15.02.2021

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

Alue täyttää luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset. 
Alueella on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyh-
teisö tai ekosysteemi, jonka suojelutason säilyttämistä luonnonsuoje-
lualueen perustaminen parantaa.

Rauhoituksen tarkoitus

Luonnonsuojelualueen tarkoituksena on arvokkaan pesimälinnuston ja 
monimuotoisen kasvillisuuden säilyttäminen.

Alueen sijainti ja rajaus

Tiirakari sijaitsee Helsingin sisä- ja ulkosaariston rajalla noin kilometri 
Pihlajasaarista eteläkaakkoon. Alueen pinta-ala on 1,2 hehtaaria. Maa-
alueen lisäksi rauhoitetaan lintujen pesimäajaksi 50 metriä leveä vyö-
hyke ympäröivää vesialuetta. Perustettavan luonnonsuojelualueen pin-
ta-ala on yhteensä 4,5 ha. Alueen rajaus on esitetty liitteessä 2.

Kiinteistötiedot ja omistus

Perustettava luonnonsuojelualue sijaitsee kiinteistöllä 091-432-0001-
0026, Töölö. Helsingin kaupunki omistaa kiinteistön.

Kaavatiedot

Oikeusvaikutteiseen yleiskaavan Kaupunkiluonto-teemakarttaan Tiira-
kari on merkitty suojeltavaksi tarkoitetutuksi alueeksi.
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Luonnon yleispiirteet ja luontoarvot

Tiirakari koostuu pääasiassa avokallioista. Niiden lisäksi luodolla esiin-
tyy somerikoita ja niittyjä. Alueella tavataan luontotyyppien uhanalai-
suusluokituksen mukaan silmälläpidettäviä (NT) luontotyyppejä Itäme-
ren kivikkoiset niittyrannat ja merenrantojen kalliolammikot. Luodon luo-
teispuoli on hyvin karikkoinen.

Alueen pesimälinnustosta ja sen muutoksista on saatavilla varsin tark-
kaa tietoa, sillä luodolla pesivien lintujen parimääristä on olemassa 
seuranta-aineistoa pitkältä aikaväliltä. Tiirakari muodostaa yhdessä 
eteläpuolisen Koirapaaden luonnonsuojelualueen ja Söderholminkupu-
nimisen luodon kanssa hyvin arvokkaan saaristolintujen pesimäalueen. 
Linnusto on monipuolinen ja sisältää uhanalaisia lajeja. Luoto on Hel-
singin luontotietojärjestelmässä ensimmäisen arvoluokan tärkeä lintua-
lue.

Tiirakarilla pesi vuonna 2020 muiden muassa erittäin uhanalainen (EN) 
haahka noin 25:n parin voimin. Kalalokkeja pesii luodolla nykyisin noin 
20 paria, erittäin uhanalainen selkälokki ja vaarantunut (VU) harmaa-
lokki, joita on 3–5 paria. Aikaisemmin kalalokista on havaittu jopa sa-
dan parin pesintöjä, kun taas selkälokin parimäärä on pysytellyt pitkään 
suunnilleen samana. Valkoposkihanhia on todettu viime vuosina noin 
15 paria. Vain yksittäisiä pesiviä pareja on laskettu vuosina 2019–2020 
kanadanhanhesta, kyhmyjoutsenesta ja meriharakasta, vuonna 2020 
myös erittäin uhanalaisesta tukkasotkasta. Nimestään huolimatta Tiira-
karissa ei nykyään juuri tiiroja pesi.

Tiirakari on pieneksi ulkoluodoksi kasvistoltaan rikas. Putkilokasveja on 
tavattu paikalta yli 80 lajia. Monipuolinen kasvillisuus johtuu luodon eri-
laisista kasvupaikkoista sekä runsaan pesimälinnuston aiheuttamasta 
lannoituksesta. Niityillä ja somerikoilla kukoistaa erikoislaatuinen lintu-
luotokasvisto (luonnon- ja rikkakasvien sekoitus). Lajeista erikseen 
mainittavia ovat vaarantunut (VU) ruskokaisla ja silmälläpidettävä pik-
kusappi. Kasvillisuus on hyvin säilynyttä, sillä luodolla on ollut kävijöitä 
vain vähän.

Alueen käyttö

Tiirakari on yksi Helsingin kaupungin osoittamista merilinnustusluodois-
ta. Merilinnustuskausi on 10.9.–31.12. Aluetta käytetään myös kalas-
tukseen. Kaupungin verkkosivuilla luoto mainitaan erikseen heittouiste-
luun sopivana alueena. Lisäksi alueella on merkitystä lintujen tarkkailu- 
ja seurantakohteena.

Kaupunki on pyrkinyt rajoittamaan Tiirakarin ulkoilukäyttöä sallimalla 
ainoastaan maihinnousun alueelle.
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Luotoa ympäröivä vesialue kuuluu Helsingin kaupungin rajaamaan tuh-
kan sirotusalueeseen, jolle vainajan tuhka voidaan sirotella ilman erillis-
tä maanomistajan lupaa.

Pohjoisrannan niemellä, joka on korkean veden aikana erillinen pieni 
luoto, sijaitsee merenkulun turvalaite, loisto. Loistosta on tehty käyttö-
oikeussopimus Helsingin kaupungin kanssa. Käytöstä vastaa nykyisin 
Väylävirasto.

Rauhoitusmääräykset

1. Alueella on kielletty:

 maa-ainesten, kivien tai kaivoskivennäisten ottaminen, maa- ja kal-
lioperän vahingoittaminen ja muuttaminen

 rakennuksien, rakennelmien, teiden tai polkujen rakentaminen
 sienien, puiden, pensaiden tai muiden kasvien tai niiden osien ot-

taminen tai vahingoittaminen
 luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappa-

minen tai häiritseminen tai niiden pesien hävittäminen sekä selkä-
rangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen

 muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, 
maisemaan tai eliölajien säilymiseen

2. Liikkumisrajoitukset:

– 

3. Edellisistä yleismääräyksistä poiketen alueella on sallittu:

 merenkulun turvalaitteen huolto ympärivuotisesti
 kalastaminen 16.8.–31.3. välisenä aikana
 haitallisten vieraskasvilajien torjunta
 haitallisten vierasperäisten pienpetojen laillinen pyynti
 tekopesien ja muiden lintujen pesintää edistävien rakenteiden ra-

kentaminen

4. Poikkeaminen rauhoitusmääräyksistä:

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myön-
tää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyk-
sistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on 
tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.

Korvausmenettely

Helsingin kaupunki ei vaadi luonnonsuojelulain mukaista korvausta
rauhoituksen mahdollisesti aiheuttamasta taloudellisesta haitasta.
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Esittelijän perustelut

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi maanomistaja hakemuk-
sesta tai suostumuksella perustaa luonnonsuojelualueen. Päätökseen 
luonnonsuojelualueen perustamisesta on otettava tarpeelliset mää-
räykset alueen luonnon suojelemisesta ja tarvittaessa sen hoidosta.

Valmistelu

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikkö 
(YSO) on valmistellut luonnonsuojelualueen perustamisesityksen ja 
laatinut alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman. Suunnitelmassa on esi-
tetty tarpeelliset toimenpiteet luonnonympäristön hoitamiseksi. Uuden-
maan ELY-keskus hyväksyy hoito- ja käyttösuunnitelman luonnonsuo-
jelualueen perustamisen yhteydessä. 

Tiirakarin kasvillisuustietojen päivittämiseksi YSO toteutti kesällä 2020 
alueella kasvillisuuskartoituksen. 

Luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä hoito- ja käyttö-
suunnitelmasta pyydettiin kannanotto Helsingin Merilinnustajat ry:ltä. 
Lausuntoa ja siihen laadittua vastinetta on käsitelty jäljempänä. Tiiraka-
rilla ei toimi muita järjestäytyneitä käyttäjäryhmiä eikä erityisesti aluetta 
hyödyntäviä elinkeinonharjoittajia, joten muuta osallistamista ei järjes-
tetty. Suojelusta tiedotettiin kuitenkin Väylävirastolle, joka vastaa alu-
eella sijaitsevasta merenkulun turvalaitteesta. 

Kannanotot

Kannanotolla olleessa Tiirakarin luonnonsuojelualueen perustamisesi-
tysluonnoksessa sallittiin muiden kuin uhanalaisten lintulajien metsäs-
tys linnustukseen rajattuna aikana, 10.9.–31.12.

Helsingin Merilinnustajat ry toteaa Tiirakarin luonnonsuojelualueen pe-
rustamisesitykseen lähettämässään kannanotossa linnustuskauden 
ajoittuvan selvästi lintujen pesimäkautta myöhemmäksi. Yhdistys ilmoit-
taa alueen olevan merilinnustajille Helsingin tärkein saari. Luodon poik-
keuksellista asemaa perustellaan sen erilaisella riistalintujen lajistolla ja 
muita linnustusluotoja selvästi paremmalla saavutettavuudella. Kanna-
noton mukaan muilla Helsingin linnustusluodoilla ei voi metsästää sini-
sorsia eikä saada saaliiksi telkkiä ja isokoskeloita. Ulommille luodoille 
pääsyyn tarvitaan isompi ja näin ollen kalliimpi vene kuin tulevalle 
luonnonsuojelualueelle, minkä katsotaan lisäävän kaupunkilaisten 
eriarvoisuutta metsästysharrastuksessa.

Helsingin Merilinnustajat esittää kannanotossaan, että linnustuksen 
kieltäminen Tiirakarilla ei lisäisi alueen arvoa lintuluotona, vaan pikem-
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minkin vähentäisi sitä, koska merilinnustajilla on tapana pitää saaren 
luonnosta huolta. Yhdistys kertoo muutenkin suhtautuvansa linnuston- 
ja muuhun luonnonsuojeluun myönteisesti ja merilinnustajien olevan 
valmiita vapaaehtoisiin luonnonhoitotöihin, kuten haitallisten vierasla-
jien torjuntaan sekä linnunpönttöjen rakentamiseen.

Vastine

Linnustajien toiminta ei välttämättä vahingoita luodoilla pesivää linnus-
toa mutta tavanomaiseen merilinnustukseen kuuluu linnustonsuojelun 
kannalta huolestuttavia piirteitä, jotka on huomioitava rauhoitusmää-
räyksiä suunniteltaessa. 

Metsästysasetuksen 24 §:n mukaan useiden uhanalaisten ja muiden 
niin sanotun punaisen listan lintujen metsästys on sallittua, mikä on 
luonnonsuojelullisesti ongelmallista. Ei-uhanalaisten lintulajien metsäs-
tyksen sisältävä poikkeus luonnonsuojelualueella muuten voimassa 
olevaan luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystämis-, tap-
pamis- ja häiritsemiskieltoon saattaisi linnustajat uuteen tilanteeseen, 
jossa he joutuisivat toimimaan toisenlaisten sääntöjen kuin metsästys-
asetuksen määräysten mukaan. Linnustajat joutuisivat erottelemaan 
saalislinnuiksi normaalisti kuuluvat uhanalaiset lajit elinvoimaisista ja 
silmälläpidettävistä lajeista. Tämä edellyttäisi lajien uhanalaisuusluoki-
tusten opettelua viiden vuoden välein, koska lintujen kansallinen uha-
nalaisuusarviointi julkaistaan niin usein. Lisäksi vaadittaisiin erityistä 
huolellisuutta lintujen ampumisessa. 

Uuden, lintujen uhanalaisuuteen perustuvan toimintamallin voi odottaa 
toimivan vain, jos linnustajat sisäistävät ympäristöministeriön valtuut-
tamien lintuasiantuntijoiden tekemän uhanalaisuusarvioinnin tulokset 
riippumatta siitä, miten usein tai runsaina he eri lintulajeja luonnossa 
havaitsevat. Helsingin Merilinnustajat arvioi kannanotossaan, että iso-
koskeloa ”ei voi pitää millään tavoin uhanalaisena”. Isokoskelon uhana-
laisuusluokka on viimeisimmän, vuonna 2019 julkaistun arvion mukaan 
silmälläpidettävä (NT = near threatened), toisin sanoen ei uhanalainen, 
mutta lähes uhanalainen. Edellisessä, vain neljän vuoden takaisessa 
uhanalaisuusarvioinnissa isokoskelo arvioitiin uhanalaiseksi, luokkaan 
vaarantunut (VU = vulnerable) kuuluvaksi. 

Kannanoton perusteella on linnustonsuojelun kannalta huomattavan 
riskialtista sisällyttää rauhoitusmääräyksiin perustamisesitysluonnok-
seen kuuluneita, lajien uhanalaisuuteen perustuvia poikkeuksia met-
sästyksen kieltäviin määräyksiin. 

Merilinnustus muualla Helsingin saaristossa vaatii kulkua kauempana 
mantereelta sijaitseville linnustusluodoille, mahdollisesti kovempaa me-
renkäyntiä kestävillä veneillä. Tiirakarin länsipuolella sijaitseva Koiraka-
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ri on noin 400 metriä kauempana mantereesta kuin Tiirakari. Eteläpuo-
lella sijaitseva Söderholminkupu sijaitsee tarkalleen puoli kilometriä Tii-
rakarista etelään. Seuraavaksi lähimmälle linnustusluodolle, Syväkarille 
on Tiirakarilta matkaa 840 metriä. 

Linnustuskielto Tiirakarilla ei aiheuta kohtuutonta haittaa Helsingin Me-
rilinnustajien toiminnalle, koska linnustusoikeus säilyy vielä kahdella-
toista Helsingin saariston luodolla. Sinisorsan, telkän ja isokoskelon 
metsästys ei ole välttämätöntä linnustusharrastuksen säilymiselle osa-
na helsinkiläistä saaristokulttuuria. Kulku mantereelta lähimmille, edel-
leen linnustusoikeuden piirissä oleville luodoille, on vaativampaa kuin 
Tiirakarille, mutta ei vaadi veneiltä erityisominaisuuksia. 

Rauhoitusmääräyksiin tehty muutos:

Varovaisuusperiaatetta suhteessa uhanalaisten lintulajien vahingoitta-
miseen noudattaen rauhoitusmääräyksistä poistettiin muiden kuin uha-
nalaisten lintulajien linnustuksen sallima poikkeus. Kaikkien lintulajien 
metsästys on rauhoitusmääräysten mukaan kielletty ympäri vuoden.

Kannanotto

Helsingin Merilinnustajat ry osoitti kaupunginhallitukselle 22.1.2021 
päivätyn kannanoton ehdotukseen Tiirakarin metsästyskiellosta. Hel-
singin Merilinnustajat ry ehdottaa seuraavaa:

1. Metsästys syksyllä ei vaikuta Tiirakarin suojeluarvoihin.
2. Metsästyksen kieltäminen merilinnustusluodolla, jossa heinäsor-

saa esiintyy, kohdentaisi metsästyspaineen muihin lintuihin, kuin 
yleisimpään heinäsorsaan

3. Metsästyksen kieltäminen Tiirakarilla heikentäisi olennaisesti 
helsinkiläisten mahdollisuutta harrastaa metsästystä Helsingis-
sä.

Vastine

YSO:n vastine Helsingin Merilinnustajat ry:n kannanottoon (22.1.2021) 
Tiirakarin luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä:

Linnustajat ehdottavat poikkeusta suojeluesityksen rauhoitusmääräy-
sehdotukseen (kannanotossa viitataan hoito- ja käyttösuunnitelmaan), 
johon sisältyy eläinten tappamis- ja vahingoittamiskielto: Alueella on 
kielletty luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, 
tappaminen tai häiritseminen tai niiden pesien hävittäminen sekä selkä-
rangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen. Luonnonsuoje-
lualueiden määräysten vakiintuneeseen kieltovalikoimaan kuuluu luon-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2021 55 (106)
Kaupunginhallitus

Asia/11
15.02.2021

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

nonvaraisen eliöstön suojelu riippumatta kunkin luonnonsuojelualueen 
erityisestä perustamistarkoituksesta. Kiellosta voidaan esittää poikkeus 
rauhoitusmääräyksissä, jos esimerkiksi erityiset virkistyskäyttötarpee-
seen tai kulttuuriarvoihin liittyvät intressit antavat siihen riittävästi aihet-
ta. YSO katsoi esitysehdotuksessaan, että merilinnustus ei ole yhdis-
tyksen jäsenten määrän perusteella riittävän merkittävä virkistysmuoto 
tai riittävän oleellinen osa helsinkiläistä saaristokulttuuria linnustuksen 
sallivaan poikkeusmääräykseen. Punnittavana on YSO:n kannan mu-
kaan paitsi linnustuksen suorat luontovaikutukset, myös sallivaa kantaa 
puoltavien syiden painavuus. YSO:n mukaan tulee tarkastella esimer-
kiksi heinäsorsan metsästyksen tarpeellisuutta Helsingissä.

1. Linnustus vaikuttaa syksyisin Tiirakaria ympäröivillä matalikoilla ruo-
kailevien vesilintujen määrään, mikä on huomioitava haittavaikutus. 
Merilinnustuksen kohteena ovat useat niin sanotut punaisen listan (sil-
mälläpidettävät ja uhanalaiset) lajit. Muutkin lintulajit voivat tulla ammu-
tuiksi, vaikka sallittaisiin erikseen vain heinäsorsien metsästys, sillä 
naaraspuolisten lintujen erottaminen on erityisesti myöhäissyksyn hä-
märässä vaikeaa. 

2. Rauhoitusmääräyksissä on ajateltava ensisijaisesti suojeltavaa 
aluetta. 

3. Linnustuskielto Tiirakarin luonnonsuojelualueella ei aiheuta kohtuu-
tonta haittaa Helsingin Merilinnustajien toiminnalle, koska linnustusoi-
keus säilyy vielä kahdellatoista Helsingin saariston luodolla. 

Lopuksi

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esi-
tyksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Tiirakarin luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
2 Tiirakarin luonnonsuojelualueen rajaus
3 Tiirakari lainhuutotodistus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-keskus (Ym-
päristö ja luonnonvarat)

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Ympäristöpalvelut
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 19.11.2020 § 227

HEL 2020-011403 T 11 01 04

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto esitti 
kaupunginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan ELY-keskukselle Hel-
singin Tiirakarin luonnonsuojelualueen perustamista sekä alueen hoito- 
ja käyttösuunnitelman hyväksymistä.

Käsittely

19.11.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli ympäristötarkastaja Jere Salminen. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Laura Walin

Lisätiedot
Jere Salminen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 310 21549

jere.salminen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2021 57 (106)
Kaupunginhallitus

Asia/12
15.02.2021

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

§ 128
Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Pitkäourin luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja 
käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

HEL 2020-011404 T 11 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus esitti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle, että se perustaa Pitkäourin luonnonsuojelualueen sekä 
vahvistaa alueen hoito ja käyttösuunnitelman.

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Suojelun perusteet

Pitkäouri on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 alueis-
ta. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan perustamalla luon-
nonsuojelualueita. 

Alue täyttää luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset. 
Alueella on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyh-
teisö tai ekosysteemi, jonka suojelutason säilyttämistä luonnonsuoje-
lualueen perustaminen parantaa.

Suojelun tarkoitus

Luonnonsuojelualueen tarkoituksena on arvokkaan ja monimuotoisen 
pesimälinnuston ja kasvillisuuden sekä uhanalaisten luontotyyppien 
suojelu.

Alueen sijainti ja rajaus

Pitkäouri sijaitsee Helsingin sisä- ja ulkosaariston rajalla, noin kolme ki-
lometriä Kaivopuistosta etelään ja kaksi kilometriä Vallisaaresta lou-
naaseen. Pitkäourin lähiluotoja ovat Taulukari, Abrahaminluoto ja Ränt-
ty. Pitkäourin pinta-ala on 2,0 hehtaaria. Maa-alueen lisäksi rauhoite-
taan lintujen pesimäajaksi 50 metriä leveä vyöhyke ympäröivää vesia-
luetta. Perustettavan luonnonsuojelualueen pinta-ala on yhteensä 7,6 
ha. Alueen rajaus on esitetty liitteessä 2.
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Kiinteistötiedot ja omistus

Perustettava luonnonsuojelualue sijaitsee kiinteistöllä 091-432-0001-
0026, Töölö. Helsingin kaupunki omistaa kiinteistön.

Kaavatiedot

Oikeusvaikutteiseen yleiskaavan Kaupunkiluonto-teemakarttaan Pitkä-
ouri on merkitty suojeltavaksi tarkoitetutuksi alueeksi.

Luonnon yleispiirteet ja luontoarvot

Luontotyypit ja kasvillisuus

Noin puolet Pitkäourin pinta-alasta on avokalliota ja puolet hiekka- tai 
sorapohjaisia luontotyyppejä. Luotoa halkoo itä-länsisuunnassa some-
rikosta muodostunut harjanne, jonka reunamilla on myös hiekkamaata. 
Muu irtain maa-aines luodolla on raekooltaan sekalaista kivikkoa. Luo-
dolla on melko runsaasti pieniä kalliolammikoita. Rantakalliot laskevat 
loivasti veteen ja luotoa ympäröivät pääasiassa kivikkoiset matalikot.

Alueella tavataan luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen mukaan erit-
täin uhanalaista (EN) luontotyyppiä Itämeren hiekkarannat, vaarantu-
nutta (VU) luontotyyppiä Itämeren luontaiset epilitoraalikedot ja silmäl-
läpidettävää (NT) luontotyyppiä Itämeren kivikkoiset niittyrannat. Pitkä-
ourin etelärannan rantaniitty on suojeltu luonnonsuojelulain 29 §:n mu-
kaisena luontotyyppinä merenrantaniitty.
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Pitkäourin kasvillisuus on luodon kokoon nähden monimuotoista. Alu-
eelta tunnetaan vähän yli sata putkilokasvilajia, ja se kuuluu Helsingin 
kaupungin luontotietojärjestelmässä arvokkaiden kasvikohteiden en-
simmäiseen arvoluokkaan. Kasviston rikkaus johtuu erilaisten kasvu-
paikkojen ja luontotyyppien monipuolisuudesta sekä lintujen lannoitus-
vaikutuksesta. Luodolla tavataan sekä korkea- että matalakasvuista 
rantaniittyä, sora- ja hiekkarantojen kasvillisuutta, ketoja sekä nummea. 
Maasto on pääasiassa avointa tai matalan pensaikon vallitsemaa, mut-
ta saaren keski- ja länsiosassa kasvaa myös melko laajoja puuryhmiä. 

Huomionarvoisia merenrantaniittyjen ja ketojen kasvilajeja Pitkäourilla 
ovat erityisesti silmälläpidettävä pikkusappi, tahma-ailakki, niittyheinä-
kaura ja isosappi. Merenrantasomerikoiden ja hiekkarantojen kasveista 
mainittavia ovat euroopanmerikaali, merisinappi ja värimorsinko.

Alueen pesimälinnustosta ja sen muutoksista on saatavilla varsin tark-
kaa tietoa, sillä luodolla pesivien lintujen parimääristä on olemassa 
seuranta-aineistoa pitkältä aikaväliltä. Linnusto on monipuolinen ja si-
sältää uhanalaisia lajeja. Luoto on Helsingin luontotietojärjestelmässä 
ensimmäisen arvoluokan tärkeä lintualue.

Linnusto

Erityisesti tiirat ja erittäin uhanalainen (EN) haahka pesivät luodolla 
runsaina. Haahkojen pesivien parimäärä on vaihdellut noin kymmenen 
viimeisen vuoden aikana välillä noin 20–80. Korkeimmat määrät on 
laskettu viime vuosina. Kalatiiroista ja lapintiiroista koostuvan tiirakolo-
nian pesintöjen määrä on vaihdellut pitkään noin 40–50 välillä. Muita 
runsaslukuisia pitkäaikaisia pesijöitä luodolla ovat olleet kalalokki (25 
paria vuonna 2020) ja valkoposkihanhi (30 paria 2020). Uhanalaisuu-
den perusteella merkittäviä toistuvasti, mutta ainakin viime vuosina vä-
hälukuisina luodolla pesineitä lajeja ovat erittäin uhanalaiset tukkasotka 
ja selkälokki, vaarantuneet (VU) pilkkasiipi, harmaalokki ja merilokki 
sekä silmälläpidettävät tukkakoskelo ja punajalkaviklo. Takavuosilta 
tunnetaan useita erittäin uhanalaisen karikukon pesintöjä. Lisäksi tylli ja 
räyskä ovat erikseen mainittavia Pitkäourin pesimälajeja.

Alueen käyttö

Pitkäouri on suosittu ulkoilukohde. Kaupunki on pyrkinyt rajoittamaan 
Pitkäourin ulkoilukäyttöä sallimalla ainoastaan maihinnousun alueelle. 
Tästä huolimatta luodolla on kaksi pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitet-
tua, luvatonta asumusta. Aktiivinen ulkoilukäyttö ilmenee luodolla myös 
melko voimakkaana roskaantumisena. Paikoin maasto on selvästi ku-
lunutta.
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Aluetta käytetään kalastukseen. Kaupungin verkkosivuilla luoto maini-
taan heittouisteluun sopivana alueena. Lisäksi alueella on merkitystä 
lintujen tarkkailu- ja seurantakohteena.

Luodon länsirannalle ulottuu Helsingin kaupungin rajaama tuhkan siro-
tusalue, jolle vainajan tuhka voidaan sirotella ilman erillistä maanomis-
tajan lupaa.

Hoito ja käyttösuunnitelma

Rauhoitus määräykset

1. Alueella on kielletty:

 maa-ainesten, kivien tai kaivoskivennäisten ottaminen, maa- ja kal-
lioperän vahingoittaminen ja muuttaminen

 rakennuksien, rakennelmien, teiden tai polkujen rakentaminen
 sienien, puiden, pensaiden tai muiden kasvien tai niiden osien ot-

taminen tai vahingoittaminen
 luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappa-

minen tai häiritseminen tai niiden pesien hävittäminen sekä selkä-
rangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen

 muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, 
maisemaan tai eliölajien säilymiseen

2. Liikkumisrajoitukset:

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi alueella on kielletty maihin-
nousu ja liikkuminen 50 metriä lähempänä luotoa lintujen pesimäaikana 
1.4.–15.8.

3. Edellisistä yleismääräyksistä poiketen alueella on sallittu:

 kalastaminen 16.8.–31.3. välisenä aikana
 haitallisten vieraskasvilajien torjunta 
 haitallisten vierasperäisten pienpetojen laillinen pyynti
 tekopesien ja muiden lintujen pesintää edistävien rakenteiden ra-

kentaminen

4. Poikkeaminen rauhoitusmääräyksistä:

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myön-
tää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyk-
sistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on 
tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.

Korvausmenettely
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Helsingin kaupunki ei vaadi luonnonsuojelulain mukaista korvausta 
rauhoituksen mahdollisesti aiheuttamasta taloudellisesta haitasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindèn, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Pitkäourin luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
2 Pitkäourin luonnonsuojelualueen rajaus
3 Pitkäouri lainhuutotodistus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-keskus (Ym-
päristö ja luonnonvarat)

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi maanomistaja hakemuk-
sesta tai suostumuksella perustaa luonnonsuojelualueen. Päätökseen 
luonnonsuojelualueen perustamisesta on otettava tarpeelliset mää-
räykset alueen luonnon suojelemisesta ja tarvittaessa sen hoidosta.

Tausta ja valmistelu

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikkö on 
valmistellut luonnonsuojelualueen perustamisesityksen ja laatinut alu-
eelle hoito- ja käyttösuunnitelman, joka on esityksen liitteenä 1. Suunni-
telmassa on esitetty tarpeelliset toimenpiteet luonnonympäristön hoi-
tamiseksi. Hoito- ja käyttösuunnitelma esitetään Uudenmaan ELY-
keskuksen hyväksyttäväksi luonnonsuojelualueen perustamisen yhtey-
dessä.
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Pitkäourin kasvillisuustietojen päivittämiseksi ympäristönsuojelu ja oh-
jaus -yksikkö toteutti kesällä 2020 alueella kasvillisuuskartoituksen.

Pitkäourilla ei toimi järjestäytyneitä käyttäjäryhmiä eikä erityisesti aluet-
ta hyödyntäviä elinkeinonharjoittajia, joten alueen suojelusta ei järjes-
tetty osallistamista.

Lopuksi

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esi-
tyksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindèn, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Pitkäourin luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
2 Pitkäourin luonnonsuojelualueen rajaus
3 Pitkäouri lainhuutotodistus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-keskus (Ym-
päristö ja luonnonvarat)

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Ympäristöpalvelut

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 19.11.2020 § 228

HEL 2020-011404 T 11 01 04

Esitys
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Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto esitti kaupun-
ginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan ELY-keskukselle Helsingin Pit-
käourin luonnonsuojelualueen perustamista sekä alueen hoito- ja käyt-
tösuunnitelman hyväksymistä.

Käsittely

19.11.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli ympäristötarkastaja Jere Salminen. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Laura Walin

Lisätiedot
Jere Salminen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 310 21549

jere.salminen(a)hel.fi
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§ 129
Hakaniemen metroaseman pohjoisosan perusparannuksen hanke-
suunnitelma

HEL 2020-012680 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Hakaniemen metroaseman pohjoisosan pe-
rusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäve-
roton kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt, eril-
lishankinnat sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 8 410 000 
euroa (alv 0 %) marraskuun 2020 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 HT_pohj_A_Hankesuunnitelma_25112020
2 Arkkitehtisuunnitelmat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin uudistaminen ai-
emmin saneeratun eteläisen sisäänkäynnin laatutason mukaiseksi tu-
kee alueen laadullista kehittymistä. Sisäänkäyntien yhteydessä olevien 
tilojen peruskorjaus parantaa niiden turvallisuutta, käyttöastetta ja 
energiatehokkuutta.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategian mukaan liikennejärjestelmän toimivuudes-
ta huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja kestävien liikennemuotojen 
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus on kaupunkistrate-
gian mukainen ja se tukee strategian tavoitteita kestävän kasvun tur-
vaamisesta.
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Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Hakaniemen metroasema otettiin käyttöön vuonna 1982 yhtenä Hel-
singin metron alkuperäisistä asemista. Aseman molemmissa päissä on 
maanalainen lippuhalli. Eteläisen lippuhallin perusparannus valmistui 
vuonna 2019. 

Vuonna 2019 keskimääräinen matkustajamäärä Hakaniemen metroa-
semalla oli noin 28.000 henkilöä ja tulevaisuudessa matkustajamäärien 
ennustetaan lisääntyvän alueen kehittämisen myötä. Etenkin Pisarara-
dan rakentaminen nostaisi merkittävästi Hakaniemen metroaseman 
matkustajamääriä.

Lyyra

Pohjoisen lippuhallin viereisten tonttien (Toinen linja 7 ja Siltasaarenka-
tu 13) kehittämisestä järjestettiin 2017–2018 tontinluovutuskilpailu, jon-
ka voitti YLVA:n ehdotus "Lyyra". Voittaneessa ehdotuksessa ja sen 
pohjalta tehdyssä näitä tontteja koskevassa Lyyra-hankkeen toteutus-
sopimuksessa Lyyran alemmat liiketilat avautuvat suoraan Hakanie-
men metroaseman pohjoiseen lippuhalliin ja pohjoiset sisäänkäynnit 
sekä Pisararadan hissivaraus rakennetaan osaksi Lyyran rakennuksia. 
Em. tonttien puolelle ulottuvat osat liikenneliikelaitoksen (HKL) teknisiä 
tiloja integroidaan Lyyran rakennuksiin.

Toinen linja 7 ja Siltasaarenkatu 13 sijainneet rakennukset on purettu ja 
uusien rakennusten rakentaminen on aloitettu.

Lyyra-hankkeen tavoitteena on myös muuttaa Siltasaarenkadun kau-
punkikuvallista ilmettä niin, että katu muuttuisi terassoiduksi kävelyka-
duksi Lyyra-rakennusten osuudella. Tämä kohentaisi edelleen Unionin-
kadun kaupunkikuvallisesti merkittävää akselia, joka alkaa Tähtitornin-
mäeltä ja ulottuu Kallion kirkolle. Siltasaarenkadun muutosten on tar-
koitus valmistua samanaikaisesti Lyyra-hankkeen kanssa.

Metroaseman pohjoinen lippuhalli

Hakaniemen pohjoisten sisäänkäyntien yhteydessä on metroa ja 
HKL:ää palvelevia tiloja Siltasaarenkadun alla. Tiloissa sijaitsee mm. 
metron liikenteenohjauslaitteistoa, raitiovaunujen sähkönsyöttöasema, 
valvomotila, tauko- ja sosiaalitiloja, varavoimalaitos, väestönsuoja, kui-
luja sekä käytäviä metron tekniikan ja paineentasauksen käyttöön ja 
muita teknisiä tiloja em. toimintoja varten.

Hakaniemen metroaseman pohjoinen lippuhalli on yleisilmeeltään van-
hentunut ja epäsiisti. Pintoja ja tekniikkaa ei juuri ole uusittu  aseman 
rakentamisen jälkeen. Lippuhallia ja teknisiä tiloja palveleva talotekniik-
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ka on tulossa käyttöikänsä päähän. Hallin yleiset tilat ovat kylmiä tiloja 
ja mm. ilmanvaihtoratkaisu on puutteellinen.

Osa pohjoisen lippuhallin yhteydessä olevista tiloista poistui käytöstä 
valvomotoimintojen siirryttyä Herttoniemeen ja sittemmin näiden tilojen 
käyttöaste on ollut matala. HKL on suunnitellut, että nämä entiset val-
vomotilat muutettaisiin raitiovaunun- ja metrojunankuljettajien koulutus-
käyttöön. Tämä kasvattaa metroaseman tilojen käyttöastetta.

Hankkeessa laajennetaan myös pohjoisen lippuhallin yhteydessä ole-
via liiketiloja. 

Lippuhalliosan perusparannus kannattaa toteuttaa samalla kun lippu-
hallin sivuseinät avataan uusiin kiinteistöihin ja naapurikiinteistöt raken-
tuvat.

Hanke on perusteltua toteuttaa nyt, koska peruskorjauksen toteuttami-
nen Lyyra-hankkeen valmistumisen jälkeen johtaa huomattavasti kal-
liimpiin ja haastavampiin korjaustöihin ja tarkoittaisi mm. juuri valmistu-
neen Siltasaarenkadun rakenteiden avaamista uudelleen ja Lyyran ti-
loihin sijoittuvan päivittäistavarakaupan pääasiallisen kulkuyhteyden 
estymistä. Pohjoisen lippuhallin perusparannus lisää matkustajaturval-
lisuutta ja parantaa aseman esteettömyyttä, käytettävyyttä ja viihtyi-
syyttä.

Pohjoisen lippuhallin yhteydessä sijaitsevien tasonvaihtolaitteiden 
mahdollinen uusiminen ei sisälly tähän hankkeeseen. Lyyran toteutus-
sopimuksen mukaisista tilojen integraatiosta on sovittu erikseen.

Hankkeen toteuttaminen

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2021–23 aikana.

Lyyrakorttelin liittyminen metrosisäänkäyntiin lippuhallitasolla edellyttää 
toiminnallisia ja visuaalisia muutoksia olemassa oleviin tiloihin. Pohjoi-
sen lippuhallin kautta tulee kulkuyhteys ja huoltokäytävä Lyyran raken-
nusten välille. Toisen linjan sisäänkäynnin yhteyteen rakennetaan liu-
kuportaat nykyisten portaiden tilalle.

Hankkeen toteuttamisessa hyödynnetään nykyisiä rakenteita mahdolli-
simman paljon. Tilojen pinnat uusitaan ja lippuhallin yleisilmettä paran-
netaan. Lippuhalliin asennetaan valokatto tilan valoisuuden ja avaruu-
den parantamiseksi. Aseman pohjoisosan energiatehokkuus ja palotur-
vallisuus paranevat nykyaikaisten ratkaisujen myötä. Myös aseman es-
teettömyys päivitetään tämän hetkisten vaatimusten mukaiseksi.

Lippuhallitasolla olevia liiketiloja laajennetaan ja osa lippuhallin  tiloista 
muutetaan liiketiloiksi. Entiseen valvomotilaan sijoitetaan HKL:n kuljet-
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tajakoulutukseen tulevat ajosimulaattorit sekä näihin liittyvät työskente-
lytilat. Aseman pohjoisen pään talotekniikka uusitaan.

Siltasaarenkadun katurakentamisen yhteydessä uusitaan kadun alle si-
joittuvien HKL:n teknisten tilojen vesieristys.

Töiden vaiheistuksella pohjoinen lippuhalli pyritään pitämään koko pe-
rusparannuksen ajan käytössä. Lippuhallia suljetaan vain välttämättö-
mien työvaiheiden toteuttamisen ajaksi. Hankkeella ei ole vaikutuksia 
metro- tai raitioliikenteeseen.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hakaniemen metroaseman pohjoisosan perusparannuksen arvonlisä-
verottomat kustannukset ovat enintään 8,41 milj. euroa.

Kustannusarvio on laadittu Helsingin hintatasoon 11/2020.

Hankkeen suunnitteluun on käytetty lokakuun 2020 loppuun mennessä 
0,09 milj. euroa.

Vuodelle 2021 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 2,5 milj. euroa, 
vuodelle 2022 4,5 milj. euroa ja vuodelle 2023 1,2 milj. euroa. Vuonna 
2020 hankkeen osalta toteutui arviolta noin 0,2 milj. euroa suunnittelu-
kustannuksia. Vuoden 2021 investoinnit on mahdollista toteuttaa vuo-
den 2021 talousarvioon sisältyvän HKL:n investointiohjelman puitteis-
sa. Vuosille 2022-2023 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon 
HKL:n talousarvion laatimisessa kyseisille vuosille

Perusparannustöiden (sisältäen rakennus-, ilmanvaihto-, putki- ja säh-
kötyöt) ja rakennuttamisen kustannusten lisäksi hankkeelle tulee tilaa-
jan erillishankintoja n. 0,43 milj. euroa, suunnittelun ja projektin johdon 
kustannuksia n. 0,87 milj. euroa sekä n. 11 % hankevaraus. Hankeva-
rauksella varaudutaan hankkeen jatkosuunnittelun myötä täsmentyviin 
urakoiden kustannuksiin, hankkeen toteuttamiseen niin, että metroa-
sema pystytään pitämään toiminnassa, riskivarauksiin sekä mahdolli-
siin töiden aikaisiin lisä- ja muutostöihin.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella ja hanke aiheuttaa 25 vuoden 
poistoajalla tasapoistoina 0,34 milj. euron vuotuisen lisäyksen poisto-
kustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen pe-
rusteella 50 % investoinnin poistoista (0,17 milj. euroa/vuosi) ja 50 % 
laskennallisista korkomenoista (25 vuoden aikana yhteensä 2,73 milj. 
euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa 
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HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran kor-
kotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (n. 0,17 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset 3,28 milj. euron korkokulut laina-
aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Hakaniemen metroa-
seman pohjoisosan perusparannuksen vaikutus HKL:lle maksettavaan 
kaupungin tukeen on keskimäärin 0,19 milj. euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin 
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa 
kohdistuu kuntaosuuteen. Hakaniemen metroaseman pohjoisosan pe-
rusparannuksen HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin 
käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 0,28 milj. euroa vuodes-
sa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).

HKL:n vuosittaiset liiketilojen vuokratulot nousevat hankkeen seurauk-
sena n. 0,07 milj. eurolla.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa. Kaupunginhallitus on 12.6.2017 § 665 päättänyt, että liiken-
nelaitoksen johtokunta päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitel-
man mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään viisi mil-
joonaa
euroa. Kun hankeen kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa
on päätösvalta kaupunginhallituksella.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 HT_pohj_A_Hankesuunnitelma_25112020
2 Arkkitehtisuunnitelmat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Tiedoksi

Liikenneliikelaitos

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 03.12.2020 § 185

HEL 2020-012680 T 10 06 00

Esitys

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle Hakanie-
men metroaseman pohjoisosan perusparannuksen hankesuunnitelman 
25.11.2020 hyväksymistä esityksen mukaan niin, että hankkeen arvon-
lisäveroton enimmäishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennus-
työt, erillishankinnat sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 
8,41 milj. euroa hintatasossa marraskuu 2020.

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot
Mari Koponen, projektipäällikkö, puhelin: 310 26649

mari.k.koponen(a)hel.fi
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§ 130
Virkojen perustaminen kaupunginkanslian elinkeino-osastolle työl-
lisyyden kuntakokeilun viranomaistyöhön

HEL 2021-000581 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa kaupunginkanslian elinkeino-
osastolle seuraavat virat 1.3.2021-30.6.2023 kestäväksi määräajaksi:

Palvelupäällikkö, yksi virka, 

Johtava asiantuntija, yksi virka, 

Yritysneuvoja, yksi virka, 

Toimistosihteeri, yksi virka, 

Asiantuntija, 40 virkaa, 

Yrityskoordinaattori, kaksi virkaa, 

Työelämävalmentaja, seitsemän virkaa. 

Asiantuntijoiden ja yrityskoordinaattorien osalta päätös virkojen perus-
tamisesta on ehdollinen sille, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 
17.3.2021 kokouksessaan esityksen vuonna 2020 käyttämättä jäänei-
den määrärahojen perusteella myönnettävistä vuoden 2021 talousar-
vion ylitysoikeuksista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Johannes Hirvelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 82535

johannes.hirvela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa. Työllisyyden edistämisen kuntakokei-
lusta annetun lain (1269/2020) mukaan Helsinki järjestää alueellaan 
useita julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) sekä kotou-
tumisen edistämisestä (1386/2010) annetuissa laeissa tarkoitettuja pal-
veluja työ- ja elinkeinotoimiston asemesta sekä antaa eräitä työttö-
myysturvalaissa (1290/2002) tarkoitettuja työvoimapoliittisia lausuntoja 
työ- ja elinkeinotoimiston asemesta. Lisäksi julkisten työvoimapalvelui-
den asiakastietojärjestelmän käyttöoikeus voidaan kuntakokeilulain 14 
§:n 2 momentin mukaan myöntää vain kunnan viranhaltijalle, joka hoi-
taa kokeilulain mukaisia tehtäviä. Nyt perustettavat virat liittyvät kaikki 
julkisen vallan käyttöön tai kokeilulain mukaisiin tehtäviin, joissa käyte-
tään julkisten työvoimapalveluiden asiakastietojärjestelmää.

Perustettavat virat liittyvät pääosin vuoden 2021 talousarvioon kirjat-
tuun tarpeeseen käyttää vuodelta 2020 säästyneet työllisyysmäärära-
hat nuorisotyöttömyyden torjuntaan sekä Ohjaamo-toimintamallin tur-
vaamiseen kuntakokeilussa. Lisäksi osa perustettavista viroista on tar-
peen siksi, että kaupungin aloittaville yrittäjille tarjoamat palvelut sekä 
Stadin osaamiskeskuksen toiminta sovitetaan toiminnallisesti yhteen 
työllisyyden kuntakokeilun kanssa. 

Aiemmin kaupunginhallitus on perustanut Helsingin työllisyyspalveluis-
sa toimiville työsuhteisille työntekijöille virat kokeilulain mukaisia tehtä-
viä varten (2.11.2020, 717 §). Tällöin perustettiin virat mm. 41 työlli-
syyspalveluiden asiantuntijalle, yhdeksälle sosiaalityöntekijälle, kolmel-
le yrityskoordinaattorille sekä kuntakokeilun henkilöasiakaspalvelun 
työnjohdolle. Kaupungin omien virkojen lisäksi valtiolta siirtyy kokeilun 
tehtäviin 232 henkilötyövuotta.

Perustettavilla asiantuntijoiden ja yrityskoordinaattorien viroilla pyritään 
turvaamaan Helsingin kuntakokeilun toiminta- ja palvelukyky koronan 
vuoksi heikentyneessä työmarkkinatilanteessa, jossa kaupunki ottaa 
järjestettäväkseen noin 50 000 henkilöasiakkaan julkiset työvoimapal-
velut. Helsingin nuorisotyöttömyys on yli kaksinkertaistunut vuoden ta-
kaisesta, Työttömyyden voimakkaan kasvun sekä tähän asti voimassa 
olleiden työllistymissuunnitelmien laatimisvelvoitetta koskevien poik-
keussäännösten vuoksi asiakaskunnassa on erittäin suuri määrä toteu-
tumatonta palvelutarvetta kokeilun alkaessa. Uusilla viroilla turvattaisiin 
lisäksi Ohjaamo-toimintamallin jatkuminen Uudenmaan TE-toimiston 
vetäytyessä siitä työllisyyden kuntakokeilujen alkaessa maaliskuussa 
2021. Perustettavaksi ehdotettujen virkojen rahoitus järjestettäisiin 
vuodelta 2020 säästyneiden työllisyysmäärärahojen siirrolla. 

Palvelupäällikön, johtavan asiantuntijan, yritysneuvojan sekä toimisto-
sihteerin virat sijoittuisivat kaupungin aloittavien yrittäjien palveluihin, ja 
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niillä on tarkoitus edistää siirtymiä työttömyydestä yrittäjyyteen sekä 
varmistaa starttirahapäätösten sujuvuus kuntakokeilun asiakkaille. Ko-
rona on voimakkaasti heikentänyt monien pienyrittäjien toimintaedelly-
tyksiä, minkä vuoksi heille on määräaikaislainsäädännöllä turvattu 
määräaikainen oikeus työttömyysturvaan. Tämän kohderyhmän paluu-
ta yrittäjiksi ja työmarkkinoille on perusteltua tukea osana Helsingin 
kuntakokeilun toimenpiteitä. Kyseessä olevat virat perustettaisiin kau-
punginkanslian elinkeino-osaston Uudet yritykset -yksikköön, ja niihin 
siirtyisi yhteistoiminnallisesti yksikön olemassa olevaa työsuhteista 
henkilöstöä. Koska kyse on olemassa olevan työsuhteisen henkilöstön 
työjärjestelyistä kokeilun ajaksi, virkojen perustaminen ei merkittävästi 
lisäisi henkilöstökustannuksia. 

Työelämävalmentajan virat perustettaisiin kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalle Stadin ammattiopistoon, ja niillä varmistetaan Stadin osaa-
miskeskuksen toiminnallinen yhteensovittaminen osaksi työllisyyden 
kuntakokeilua. Stadin osaamiskeskus on Helsingin kaupungin vuonna 
2016 perustama maahanmuuttajille suunnattu palvelukokonaisuus, jo-
ka tarjoaa ammatillista koulutusta, työllistymispalveluja ja suomen kie-
len opetusta. Tällä hetkellä osaamiskeskuksen työelämävalmentajat 
ovat työsuhteisia, joten heidän siirtymisensä määräaikaisiin virkoihin 
työllisyyden kuntakokeilun ajaksi ei merkittävästi lisäisi henkilöstökus-
tannuksia. 

Työllisyyden kuntakokeilun toimeenpanoon liittyvien kaupungin virkojen 
sekä valtiolta siirtyvän virkahenkilöstön toimivaltaa koskeva päätös esi-
tellään kaupunginhallitukselle 15.2.2021.

Perustettaviksi esitettävien virkojen tehtäväkohtaiset palkat ovat seu-
raavat:

palvelupäällikkö 4150,00 euroa 

johtava asiantuntija 4350,00 euroa 

sosiaalityöntekijä 3250,00 euroa 

asiantuntija 2750,00 euroa 

työelämävalmentaja 2981,09 euroa 

yrityskoordinaattori 3432,39 euroa 

yritysneuvoja 3850,00 euroa 

toimistosihteeri 2374,51 euroa 

Toimivalta
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Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustu-
vasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai 
ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Johannes Hirvelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 82535

johannes.hirvela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 131
Toimivallan siirtäminen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 
annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisessa

HEL 2020-013044 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää toimivaltaansa työllisyyden edistämisen 
kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisessa seu-
raavasti:

1 Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja päättää 

1.1 työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisia 
päätöksiä koskevien oikaisuvaatimusten käsittelemisestä ja ratkaisemi-
sesta 

1.2 kaupungin puhevallan käyttämisestä kokeilualueen kunnan päätök-
siä koskevissa muutoksenhaku- ja laillisuusvalvonta-asioissa; 

1.3 työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten 
tehtävien hoitamisesta, mikäli toimivaltaa ei ole siirretty muulle toimie-
limelle, viranhaltijalle tai virkamiehelle; 

2 Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun asiantuntijat, sosiaalityönteki-
jät, palvelupäälliköt, tiimipäälliköt, johtavat asiantuntijat, palveluesihen-
kilöt, ammatinvalintapsykologit, yrityskoordinaattorit, työelämävalmen-
tajat, yritysneuvojat, suunnittelijat, kehittämiskoordinaattorit, opinto-
ohjaajat sekä tuntiopettajat päättävät 

2.1 työnhakija-asiakkaan esittämän työnhaun käynnistämistä koskevan 
pyynnön ratkaisemisesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta an-
netun lain (1269/2020) 6 §:n 2 momentin mukaisesti; 

2.2 työnhakija-asiakkaan informoimisesta työllisyyden edistämisen kun-
takokeilusta annetun lain 8 §:n 2 momentin ja julkisesta työvoima- ja 
yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 3 §:n mukaisesti; 

2.3 työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvan työnhakija-
asiakkaan palvelutarpeen arvioimisesta sekä maahanmuuttajan kotou-
tumista edistävästä alkukartoituksesta työllisyyden edistämisen kunta-
kokeilusta annetun lain (1269/2020), julkisesta työvoima- ja yrityspalve-
lusta annetun lain (916/2012), työllistymistä edistävästä monialaisesta 
yhteispalvelusta annetun lain (1369/2014), kuntouttavasta työtoimin-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2021 75 (106)
Kaupunginhallitus

Asia/15
15.02.2021

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

nasta annetun lain (189/2001) sekä kotoutumisen edistämisestä anne-
tun lain (1386/2010) mukaisesti ja tarvittaessa yhteistyössä muiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa; 

2.4 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa ja sen 2 lu-
vun 7 §:n nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetun työllistymissuun-
nitelman laatimisesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun 
lain 9 §:n mukaisesti; 

2.5 työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetussa 
laissa tarkoitetun monialaisen työllistymissuunnitelman laatimisesta 
työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 9 §:n mukaisesti; 

2.6 kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun aktivoin-
tisuunnitelman laatimisesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 
annetun lain 9 §:n mukaisesti; 

2.7 kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa työttömälle työnhaki-
jalle laaditun kotoutumissuunnitelman laatimisesta työllisyyden edistä-
misen kuntakokeilusta annetun lain 9 §:n mukaisesti; 

2.8 työnhakijan haastatteluiden järjestämisestä työllisyyden edistämi-
sen kuntakokeilusta annetun lain 8 § 1 momentin ja julkisesta työvoi-
ma- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 4 ja 5 §:n mukaisesti; 

2.9 henkilöasiakkaalle suunnattujen työnvälityspalvelujen, tieto- ja neu-
vontapalvelujen sekä ammatinvalinta- ja uraohjauksen järjestämisestä 
ja tarjoamisesta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 3 
luvun sekä 4 luvun 1 ja 3 §:n mukaisesti; 

2.10 ohjauksen järjestämisestä ja tarjoamisesta asiantuntija-
arviointeihin, työnhaku-, ura- ja työhönvalmennukseen, työ- ja koulu-
tuskokeiluun ja työvoimakoulutukseen julkisesta työvoima- ja yrityspal-
velusta annetun lain 4 luvun 2, 4 ja 5 §:n sekä 5 luvun mukaisesti; 

2.11 kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluita sekä työelämää 
koskevan ohjauksen ja neuvonnan antamisesta maahanmuuttajalle ko-
toutumisen edistämisestä annetun lain 2 luvun 8 §:n mukaisesti; 

2.12 kotoutumisen edistämisestä annetun lain 2 luvussa työ- ja elinkei-
notoimiston tehtäväksi säädettyjen palvelujen ja toimenpiteiden järjes-
tämisestä työnhakija-asiakkaille työllisyyden edistämisen kuntakokei-
lusta annetun lain 12 §:n 1 momentin mukaisesti; 

2.13 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 9 
§:ssä tarkoitetun sopimuksen tekemisestä valmennuksesta ja työkokei-
lusta sekä sopimansa palvelun keskeyttämisestä; 
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2.14 palkkatuen myöntämisestä työnantajalle työvoima- ja yrityspalve-
lusta annetun lain 7 luvun mukaisesti muille hakijoille kuin Helsingin 
kaupungille; 

2.15 starttirahan myöntämisestä työttömälle työnhakijalle työvoima- ja 
yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun mukaisesti; 

2.16 palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin sekä työttömän matka- ja 
yöpymiskustannuksiin ja muihin kustannuksiin liittyvien harkinnanva-
raisten kulukorvausten ja harkinnanvaraisten etuuksien myöntämisestä 
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 1 §:n 3 
momentin ja 10 luvun 1 §:n mukaisesti; 

2.17 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvussa 
säädetystä työnhakijan omaehtoisen työttömyysetuudella tuetun opis-
kelun edellytyksistä; 

2.18 kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22–24 §:ssä tarkoitetun 
maahanmuuttajan omaehtoisen opiskelun tukemisen edellytyksistä; 

2.19 työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta työnhakijan osallistu-
misesta työllistymistä edistävään palveluun ja työllistymistä edistävän 
palvelun sisältymisestä työnhakijan kanssa laadittuun työllistymissuun-
nitelmaan tai sitä korvaavaan suunnitelmaan työllisyyden edistämisen 
kuntakokeilusta annetun lain 12 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti; 

2.20 työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta opintojen todisteellises-
ta keskeytymisestä, omaehtoisen opiskelun tukemisen tilapäisestä 
keskeytymisestä sekä omaehtoisen opiskelun seurannasta ja opintojen 
laiminlyönnistä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 
12 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisesti; 

2.21 työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta kotoutumisen edistä-
misestä annetun lain 25 §:ssä tarkoitetusta opiskelun tukiajasta, maa-
hanmuuttajan velvollisuuksista sekä opintojen seurannasta ja keskey-
tymisestä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 12 §:n 
2 momentin 3 kohdan mukaisesti; 

2.22 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 3 luvun 2 §:n 
1 momentin mukaisesti avoimeksi ilmoitettujen työpaikkojen julkaisemi-
sesta sekä niitä koskevien tietojen välittämisestä työnantajan toimek-
siannon mukaisesti; 

2.23 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 3 luvun 2 §:n 
1 momentin mukaisesti työnhakijoiden esittelemisestä työnantajalle 

2.24 julkisen työvoima- ja yrityspalvelun epäämisestä työllisyyden edis-
tämisen kuntakokeilusta annetun lain 17 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 
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julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 7 §:n 1 
momentin 1, 2 ja 4 kohdan sekä 2 momentin mukaisesti; 

2.25 työnhakija-asiakkaan siirtämisestä toimivaltaisen kokeilukunnan 
tai työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaaksi, jos tämän kotikunta vaihtuu 
työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 5 §:n 1 momen-
tin mukaisesti; 

2.26 kuntoutus-, koulutus- ja työntekomahdollisuuden järjestämisestä, 
turvaamisesta ja tarjoamisesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilus-
ta annetun lain 13 §:n mukaisesti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Johannes Hirvelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 82535

johannes.hirvela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginhallitus päätti 3.2.2020 osallistumisesta erillislailla 
säädettävään työllisyyden kuntakokeiluun (3.2.2020, 88 §). Työllisyy-
den kuntakokeilussa Helsingin kaupunki hoitaa Uudenmaan työ- ja 
elinkeinotoimiston sijasta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta anne-
tussa laissa tarkoitetut henkilöasiakkaan palveluohjaus-, neuvonta-, 
palvelu- sekä etuuksien myöntämiseen liittyvät tehtävät niiden työnha-
kija-asiakkaiden osalta, jotka kuuluvat työllisyyden kuntakokeilun koh-
deryhmään. Näiden palveluiden järjestämiseen ja tarjoamiseen sekä 
tätä koskevaan päätöksentekoon liittyy julkisen vallan käyttöä, joka 
koskettaa noin 50 000 helsinkiläistä työnhakija-asiakasta

Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020) tulee voi-
maan 1.3.2021. Kokeilulain mukaisia tehtäviä, joihin liittyy julkisen val-
lan käyttöä, hoitaa kaupunginkanslian elinkeino-osastolla sekä kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialalla yhteensä 145 kaupungin viranhaltijaa. 
Näiden lisäksi kuntakokeilun tehtäviin kaupungin työnjohtoon on siirty-
mässä 232 valtion virkamiestä, jotka työskentelisivät samoilla tehtä-
vänkuvilla, toimivaltuuksilla ja virkanimikkeillä kuin kaupungin viranhalti-
jat. Näin ollen heille siirretään yhtäläinen kaupunginhallituksen osoitta-
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ma toimivalta kuin kaupungin omille kuntakokeilussa toimiville viranhal-
tijoille.   

Kokeilualueen tehtävien tarkoituksenmukainen ja joustava hoitaminen 
edellyttää, että samaa toimivaltaa on siirrettävä usealle eri viranomai-
selle. Asiassa on soveltuvin osin huomioitu, millä tavalla kyseisten teh-
tävien hoitaminen on tähän mennessä organisoitu työ- ja elinkeinotoi-
mistoissa. Hoidettavan tehtävän luonteesta riippuu, missä yhteydessä 
ja kuinka usein toimivaltaa tosiasiallisesti käytetään. Tätä koskeva tar-
kentava ohjeistus tullaan antamaan työllisyyden kuntakokeilun sisäise-
nä työohjeena. 

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää 
tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viran-
haltija päättää työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 
mukaisten tehtävien hoitamisesta, kokeilualueen kunnan päätöksestä 
tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelevästä viranomaisesta sekä kau-
pungin puhevallan käyttämisestä kokeilualueen kunnan päätöksiä kos-
kevissa muutoksenhaku- ja laillisuusvalvonta-asioissa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Johannes Hirvelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 82535

johannes.hirvela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2021 79 (106)
Kaupunginhallitus

Asia/16
15.02.2021

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

§ 132
Hankintaoikaisuvaatimus, henkilöarviointipalvelut, rekrytointia tu-
kevat palvelut ja suorahakupalvelut

HEL 2020-010952 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Eezy Personnel Oy:n henkilöarviointipal-
veluista, rekrytointia koskevista palveluista ja suorahakupalveluista 
3.12.2020 tehtyyn hankintapäätökseen kohdistuva hankintaoikaisuvaa-
timus jätetään myöhässä saapuneena tutkimatta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 18.12.2020
2 Oikaisuvaatimus 18.12.2020, saate 19.12.2020
3 Tiedoksianto

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-
to
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia 
hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.
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Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 
Hankintapäätöksen muutoksenhakuohjeistuksen mukaisesti kirjaamon 
aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 10 §:ssä 
säädetään, että sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle 
silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Hankinnassa tarjouksen jättänyt Eezy Personnel Oy on saanut hankin-
tajohtajan 3.12.2020 tekemän hankintapäätöksen tiedokseen sähköi-
sesti perjantaina 4.12.2020 klo 9:39:02 (liite 3). Näin ollen määräaika 
hankintaoikaisuvaatimuksen esittämiselle on päättynyt perjantaina 
18.12.2020 klo 16.00.

Vaikka Eezy Personnel Oy:n hankintaoikaisuvaatimus (liite 1) on päi-
vätty 18.12.2020, se on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon lau-
antaina 19. joulukuuta 2020 klo 15:44, kuten hankintaoikaisuvaatimusta 
koskevasta sähköpostilähetteestä ilmenee (liite 2). Hankintaoikaisuvaa-
timus on näin ollen saapunut myöhässä. Hallintolain 49 c §:n mukai-
sesti hankintaoikaisuvaatimus on näin ollen jätettävä tutkimatta.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupun-
ginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651
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marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 18.12.2020
2 Oikaisuvaatimus 18.12.2020, saate 19.12.2020
3 Tiedoksianto

Oheismateriaali

1 Hankintapäätös

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-
to
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpai-
luttaminen Hankintajohtaja 14.01.2021 § 6

HEL 2020-010952 T 02 08 02 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että henkilöarviointipalveluiden ja rekrytointia tu-
kevien palveluiden hankinnat tehdään väliaikaisesti hankintalain 153 
§:ssä tarkoitetulla tavalla seuraavan toimittajan kanssa: 

Psycon Oy (0807347-4)

Sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekir-
joitettavalla sopimuksella. 

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo väliaikaisjärjestelyn aikana on 
noin 137 500 euroa. Hankinnan arvoa arvioitaessa on otettu huomioon 
yhden vuoden käsittelyaika markkinaoikeudessa.

Päätöksen perustelut
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Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen 211 § 3.12.2020 henkilöarviointi-
palvelut ja rekrytointia tukevat palvelut sekä suorahakupalvelut hankin-
nasta, joka perustui kaupunginkanslian tarjouspyyntöön H075-20 / HEL 
2020-010952.  

Hankintajohtajan päätöksestä on tehty valitus markkinaoikeuteen. Han-
kintalain 153 §:n mukaan, jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoi-
keuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jollei 
hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsitte-
lyn ajaksi.

Kaupungilla on toistuvasti käynnissä ylimmän johdon ja vaativien esi-
henkilö- asiantuntijatehtävien rekrytointeja, joissa tehtävän luonteen ta-
kia edellytetään henkilöarviointien tekemistä päätöksenteon tueksi. 
Hankinnan luonteen takia väliaikainen järjestely on välttämätöntä Hel-
singin kaupungille. 

Väliaikaisjärjestely on voimassa enintään siihen saakka, kun hankinta-
päätöstä 3.12.2020 koskeva valitus on markkinaoikeudessa ratkaistu ja 
kun mahdollinen virhe hankintamenettelyssä on markkinaoikeuden an-
taman ratkaisun perusteella korjattu.

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankin-
nat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 03.12.2020 § 211

Lisätiedot
Janina Riutta, puhelin

janina.riutta(a)hel.fi
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§ 133
Hankintaoikaisuvaatimus, henkilöarviointipalvelut, rekrytointia tu-
kevat palvelut ja suorahakupalvelut

HEL 2020-010952 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä StaffPoint Oy:n henkilöarviointipalve-
luista, rekrytointia tukevista palveluista ja suorahakupalveluista 
3.12.2020 tehtyyn hankintapäätökseen kohdistuvan hankintaoikaisu-
vaatimuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 4.12.2020, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Henkilöarviointipalveluiden, rekrytointia tukevien palveluiden ja suora-
hakupalveluiden hankinnassa (H075-20) tarjouksen antanut StaffPoint 
Oy on määräajassa esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaa-
timus kohdistuu hankintajohtajan 3.12.2020 tekemän hankintapäätök-
sen osa-alueisiin 2 - 4 (suorahakupalvelut rakentamisalalla, IT- ja digia-
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lalla sekä kaupunkiorganisaation muilla aloilla). Asiasta on valitettu 
myös markkinaoikeuteen.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa esitetään, että StaffPoint Oy:n tarjouk-
sessaan ilmoittamat suorahakuasiantuntijoille merkityt suorahaut hy-
väksytään tarjouspyynnön mukaisina ja että StaffPoint Oy:n todetaan 
täyttävän soveltuvuudelle määritellyt vaatimukset. Hankintaoikaisuvaa-
timus on tämän esityksen liitteenä.

Hankintamenettelyssä StaffPoint Oy suljettiin kilpailutuksesta, koska 
tarjouspyynnössä soveltuvuudelle esitetyt vaatimukset suorahakua-
siantuntijoiden kokemuksesta eivät StaffPoint Oy:n tarjouksessa täytty-
neet.

Tarjouspyynnössä (oheismateriaalina) edellytettiin osa-alueella 2 (suo-
rahakupalvelut – rakentamisala) seuraavaa:

"Tarjoajan tulee nimetä Tarjouslomakkeella 2 rakentamisalan suoraha-
kupalvelujen tuottamiseen kaksi (2) suorahakuasiantuntijaa ja täyttää 
heitä koskevat tiedot. Nimetyillä asiantuntijoilla tulee olla korkeakoulu-
tutkinto ja vähintään kolmen (3) vuoden kokemus tämän Tarjouspyyn-
nön ja Palvelukuvauksen (liite 1) mukaisista tai niitä vastaavista suora-
hakupalveluista suorahakuasiantuntijan roolissa. 

Nimettyjen suorahakuasiantuntijoiden on tullut olla viimeisten kolmen 
(3) vuoden aikana suorahakuasiantuntijan roolissa vähintään kahdes-
satoista (12) rekrytointiin päättyneessä suorahaussa, joiden on tullut si-
sältää yhteensä vähintään kuusi (6) rakennuttamisen, rakentamisen 
työnjohto-, vaativien asiantuntija- ja päällikkötehtävien suorahakua." 

Asiantuntijoilta edellytettiin vastaavaa suorahakukokemusta myös han-
kinnan osa-alueilla 3 ja 4. Sanamuoto oli muutoin sama kuin osa-
alueella 2, mutta kahtatoista rekrytointiin päättynyttä suorahakua kohti 
tuli osa-alueella 3 olla yhteensä vähintään kuusi (6) IT- ja digialan vaa-
tivien asiantuntija-, esihenkilö- ja päällikkötehtävien suorahakua ja osa-
alueella 4 yhteensä vähintään kolme (3) julkishallinnon suorahakua.

Tarjouspyynnössä vaadittiin näin ollen, että tarjoaja nimeää jokaisella 
tarjoamallaan osa-alueella kaksi suorahakuasiantuntijaa. Tarjouspyyn-
töön oli osa-alueittain tehty valmiit vastauslomakkeet (tarjouslomake 2, 
tarjouslomake 3 ja tarjouslomake 4; oheismateriaalina), jotka tarjoajien 
tuli täyttää ja liittää tarjoukseensa. Tarjouslomakkeissa oli teksti: "Tar-
joaja ilmoittaa molempien nimettyjen suorahakuasiantuntijoiden osalta 
kaksitoista (12) rekrytointiin päättynyttä suorahakua (toimeksianto, 
haettu tehtävänimike ja tehtävän taso) sekä päivämäärän, jolloin suo-
rahaku on tehty." Jokaisella tarjouslomakkeella on ollut valmiina kaksi 
taulukkoa, joissa molemmissa on ollut valmiiksi numeroidut täytettävät 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2021 85 (106)
Kaupunginhallitus

Asia/17
15.02.2021

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

rivit 1-12. Siten rekrytointiin päättyneitä suorahakuja on tullut ilmoittaa 
yhteensä 24 osa-aluetta kohden.

Tarjouspyyntöön liitetyssä palvelukuvauksessa (oheismateriaalina) on 
kuvattuna suorahakupalvelun prosessi. Kuvauksen mukaan "Toimittaja 
esittää asiakkaalle päävastuullisen suorahakuasiantuntijan ja hänen 
varahenkilönsä vastaamaan organisaationsa suorahakupalvelusta. 
Asiakkaalla on oikeus pyytää päävastuullisen suorahakuasiantuntijan ja 
varahenkilön vaihtamista. Asiakkaan suorahakupalvelusta vastaavat 
asiantuntijat täyttävät kaikki Tarjouspyynnössä H075-20 / HEL 2020-
010952 esitetyt vaatimukset. Suorahakupalvelun eri osia (esimerkiksi 
ehdokaskartoitus) voivat suorittaa myös organisaation muut jäsenet, 
mutta tällöin vastuuasiantuntijan tulee varmistaa, että tiedonkulku heille 
on saumatonta ja että heidän ammattitaitonsa takaa palvelukuvauksen 
mukaisen palvelun onnistumisen. Päävastuullisella suorahakuasiantun-
tijalla tai hänen varahenkilöllään on aina vastuu prosessin kokonaisuu-
desta." Molemmilta asiantuntijoilta on edellytetty saman sisältöistä ko-
kemusta toimeksiantojen hoidosta, koska he sijaistavat toisiaan. 

Vaatimukset on siten ilmoitettu selvästi ja johdonmukaisesti tarjous-
pyynnössä, palvelukuvauksessa ja tarjouslomakkeissa. Hankintame-
nettelyn aikana tarjouspyynnöstä on voinut esittää tarkentavia kysy-
myksiä. Yhtään riidanalaiseen asiaan liittyvää kysymystä ei hankinta-
menettelyn aikana esitetty. Tämä viittaisi siihen, että epäselvyyttä ei ole 
tarjoajien keskuudessa ollut.

Hankintayksikön näkemyksen mukaan StaffPoint Oy:n tulkinta "yhteen-
sä"-sanasta on erheellinen. "Yhteensä"-sana ei viittaa siihen, "että kon-
sulteille nimetyistä rekrytointiin päätyneistä suorahauista täyttyy yh-
teensä vähintään vaadittu määrä" kuten oikaisuvaatimuksessa esite-
tään, vaan "yhteensä"-sana määrittää sanatarkasti, että kahdentoista 
(12) suorahaun on tullut sisältää esimerkiksi osa-alueella 2 kuusi (6) 
rakentamisalaan liittyvää suorahakua. Kun molemmilta asiantuntijoilta 
vaadittiin vähintään 12 suorahakua, tarkoittaa se, että rakentamisalaan 
liittyviä rekrytointeja on tullut olla yhteensä vähintään 2 x 6 kappaletta. 

Näin ei ollut StaffPoint Oy:n tarjouksessa, ja sen vuoksi tarjous suljettiin 
kilpailutuksesta. StaffPoint Oy:n tarjous ei sisältänyt millään osa-
alueista 2 - 4 vaadittua suorahakukokemusta 12 suorahakua kohti. 
Päätöstä on perusteltu yksityiskohtaisesti osa-alueittain päätökseen liit-
tyvässä perustelumuistiossa (oheismateriaalina). On poissuljettua, että 
pääsuorahakuasiantuntijaksi ja varasuorahakuasiantuntijaksi nimetty-
jen osa-aluekohtainen toimeksiantokokemus laskettaisiin yhteen, sillä 
se merkitsisi, että esimerkiksi pääsuorahakuasiantuntijaksi olisi voitu 
nimetä henkilö ilman osa-aluekohtaista suorahakukokemusta.
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Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa tarjoajien tek-
nistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia. Vaatimusten tu-
lee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan 
luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voi-
da asianmukaisesti varmistaa, että tarjoajalla on riittävät tekniset ja 
ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. 
Hankintalain 86 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, 
joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilös-
tö- ja tekniset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteutta-
miseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Tässä hankinnassa 
hankintayksikkö on pyrkinyt suorahakuasiantuntijoiden kokemusvaati-
muksilla varmistumaan tarjoajien kyvystä toteuttaa hankinta.

Hankintalain 79 §:n mukaisesti hankintayksikön on ennen tarjousten 
valintaa tarkistettava, että tarjoukset ovat hankintailmoituksessa ja 
hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden 
mukaisia. Hankintayksiköllä on velvollisuus sulkea tarjoaja pois tarjous-
kilpailusta, jos tarjoaja ei täytä hankintayksikön asettamia soveltuvuus-
vaatimuksia. StaffPoint Oy on tullut sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoa-
jien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia.

Hankintalain 74 §:n mukaan tarjoaja on vastuussa siitä, että sen tarjous  
tai osallistumishakemus on hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimus-
ten mukainen. Tarjoajien tasapuolinen kohtelu edellyttää, että vertai-
luun hyväksytyt tarjoukset ovat hankinta-asiakirjoissa asetettujen ehto-
jen, kriteerien, kuvausten ja vaatimusten mukaisia. Tarjouspyyntöä vas-
taamattoman tarjouksen hyväksyminen merkitsisi syrjivää kohtelua 
paitsi muita tarjouskilpailuun osallistuneita tarjoajia kohtaan, myös niitä 
mahdollisia tarjoajia kohtaan, jotka luottaen siihen että hankintayksikkö 
noudattaa tarjouspyynnön ehtoja, ovat jättäytyneet tarjouskilpailun ul-
kopuolelle.

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta ei hallintolain 34 §:n mukaisesti 
ole kuultu muita tarjoajia kuulemisen ilmeisen tarpeettomuuden vuoksi.

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia 
hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. Helsingin kau-
pungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, 
sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankinta-
oikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi
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Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 4.12.2020, kaupunginhallitus

Oheismateriaali

1 Allekirjoitettu tarjouspyyntö
2 Palvelukuvaus
3 Hankintapäätös 3.12.2020
4 Hankintapäätöksen liite 1 Perustelumuistio
5 Tarjouslomake 2 Rakentamisala
6 Tarjouslomake 3  IT ja digipalvelut
7 Tarjouslomake 4 Kaupunkiorganisaation muut alat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpai-
luttaminen Hankintajohtaja 14.01.2021 § 6

HEL 2020-010952 T 02 08 02 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että henkilöarviointipalveluiden ja rekrytointia tu-
kevien palveluiden hankinnat tehdään väliaikaisesti hankintalain 153 
§:ssä tarkoitetulla tavalla seuraavan toimittajan kanssa: 

Psycon Oy (0807347-4)

Sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekir-
joitettavalla sopimuksella. 

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo väliaikaisjärjestelyn aikana on 
noin 137 500 euroa. Hankinnan arvoa arvioitaessa on otettu huomioon 
yhden vuoden käsittelyaika markkinaoikeudessa.

Päätöksen perustelut
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Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen 211 § 3.12.2020 henkilöarviointi-
palvelut ja rekrytointia tukevat palvelut sekä suorahakupalvelut hankin-
nasta, joka perustui kaupunginkanslian tarjouspyyntöön H075-20 / HEL 
2020-010952.  

Hankintajohtajan päätöksestä on tehty valitus markkinaoikeuteen. Han-
kintalain 153 §:n mukaan, jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoi-
keuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jollei 
hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsitte-
lyn ajaksi.

Kaupungilla on toistuvasti käynnissä ylimmän johdon ja vaativien esi-
henkilö- asiantuntijatehtävien rekrytointeja, joissa tehtävän luonteen ta-
kia edellytetään henkilöarviointien tekemistä päätöksenteon tueksi. 
Hankinnan luonteen takia väliaikainen järjestely on välttämätöntä Hel-
singin kaupungille. 

Väliaikaisjärjestely on voimassa enintään siihen saakka, kun hankinta-
päätöstä 3.12.2020 koskeva valitus on markkinaoikeudessa ratkaistu ja 
kun mahdollinen virhe hankintamenettelyssä on markkinaoikeuden an-
taman ratkaisun perusteella korjattu.

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankin-
nat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 03.12.2020 § 211

Lisätiedot
Janina Riutta, puhelin

janina.riutta(a)hel.fi
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§ 134
Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle 
luonnoksesta Kestävän kaupunkielämän ohjelmaksi

HEL 2020-013874 T 00 01 06

1277/00.01.013.0132/2020

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymälle (HSY) luonnoksesta Kestävän kaupunkielämän ohjel-
maksi seuraavan lausunnon:

Luonnos sisältää useita tärkeitä ja kannatettavia asioita, joiden edistä-
misessä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja HSY:n välisellä yhteistyöllä 
on keskeinen merkitys. Samalla on kuitenkin huomioitava, että useat 
ohjelman teemoista sisältyvät jo kaupunkien omiin ilmasto- ja ympäris-
töohjelmiin. Resurssien tehokkaan kohdistamisen varmistamiseksi tu-
lee selvittää tarkemmin, mitkä toimet etenevät jo hyvin ja missä tee-
moissa seudullista yhteistyötä on tarvetta lisätä. 

Ohjelmassa tulee keskittyä erityisesti HSY:n toimivallassa oleviin asioi-
hin. Asioihin, joita HSY itse tekee ja joihin se voi omalla toiminnallaan 
vaikuttaa. Lisäksi ohjelman tulee suuntautua selkeämmin kaupunkilai-
siin ja sellaisiin kuluttajarajapinnassa oleviin sidosryhmiin, joille kau-
pungeilla on vähemmän olemassa olevia toimia. 

Ohjelmassa tarkastellaan kestävyyttä suppeasti lähinnä ilmastonmuu-
toksen ja kiertotalouden näkökulmasta. Olisi perusteltua, että ohjelman 
nimi viittaisi suoremmin näihin teemoihin eikä laajasti kestävyyteen. 
Helsingissä tarkastellaan kestävyyttä Agenda 2030 SDG -tavoitteiden 
kautta laajemmin sosiaalisena, ekologisena ja taloudellisena kestävyy-
tenä. 

On tärkeää saada tarkempaa tietoa ohjelman toteutumiseen ja rapor-
tointiin tarvittavista resursseista, joihin kaupungin pitää varautua sekä 
tarkemmin, miten päällekkäistä työtä kaupungin jo olemassa olevien 
ohjelmien ja raportoinnin sekä kestävän kaupunkielämän ohjelman vä-
lillä vältetään. Useiden teemojen osalta työskennellään yhdessä työ-
ryhmissä esim. hankinnat ja ruokapalvelut. On tarkennettava sisältyisi-
kö näiden ryhmien työ jatkossa osaksi kestävän kaupunkielämän oh-
jelmaa vai onko tarkoitus synnyttää uusia ryhmiä. Ohjelman toimenpi-
teille tulee määritellä selkeät vastuutahot. Osa toimenpiteistä edellyttää  
rahoitusta ja selkeää koordinointia. Tätä ei kuitenkaan ole ohjelmassa 
kovin tarkasti käsitelty. Rooleja ja resursseja tulee selkiyttää esimerkik-
si teemoittain yhdessä kaupunkien asiantuntijoiden kanssa. Teemoit-
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tain seurattavat mittarit tulee nimetä hyvissä ajoin jo ennen ohjelman 
hyväksymistä.

Kiertotalouden käsittelyssä on tuotava esiin myös sosiaalinen ja talou-
dellinen näkökulma. Kiertotalouden alalla on mahdollista luoda uusia 
työpaikkoja ja innovaatioita tuotteiden kunnostukseen, uudelleenval-
mistukseen ja tuunaukseen sekä materiaalien käsittelyyn ja kierrätyk-
seen liittyen. Tästä hyviä esimerkkejä ovat Pääkaupunkiseudun Kierrä-
tyskeskus, Uusix-verstaat ja Pakilan työkeskus. Materiaalien kiertoon 
perustuva talous luo paitsi taloudellista, myös sosiaalista muutoskestä-
vyyttä tämän hetkisen koronaviruskriisin kaltaisissa tilanteissa. Ohjel-
massa on otettava tämä huomioon. Ohjelman laatimiseen ja toteutuk-
seen tulee osallistaa eri alojen asiantuntijoita, kuten sosiaali- ja terveys-
toimialan tai työ- ja elinkeinopuolen.

Ohjelma sisältää hyviä aloitteita ja kehittämissuuntia asemanseutujen 
kehittämisen yhteistyöhön. Ohjelman tavoite vahvistaa julkisen ja yksi-
tyisen sektorin välistä yhteistyötä uusien kiertotalouden, kestävän liik-
kumisen ja muiden kestävän arjen palvelupilottien ja yhteistoimintamal-
lien jalkauttamisen kautta on kannatettavaa. Tavoite sitouttaa aseman-
seututoimijat vahvemmin yhteiseen kehittämiseen on tarpeen. Ohjel-
maa tulee kuitenkin tarkentaa niin, että siitä käy selville miten esille 
tuodut asiat aiotaan toteuttaa. 

Luonnoksen kohdassa 3.4 Kestävät julkiset hankinnat tulee tuoda sel-
keämmin esiin, mitä lisäarvoa ohjelma tuo nykyisin toteutettavalle kes-
tävien hankintojen kehittämiselle. Kaupunkien olemassa olevat hankin-
tastrategiat ja linjaukset sekä kansallisen hankintastrategian tulee mai-
nita ohjelmassa ja lisätä liitteeseen 1. Nämä strategiat liittyvät myös 
ruoka-, kiertotalous- ja ilmastoteemaan.

Luonnoksen 5. kohdassa tulee korostaa selvemmin yritysten roolia in-
novatiivisissa kokeiluissa sekä sitä, että pitää myös jättää tilaa markki-
naehtoisten toimijoiden innovaatioille ja liiketoiminnalle. Ohjelmassa tu-
lee hyödyntää CircVol-hankkeen (maamassojen hyödyntäminen) tulok-
sia kiertotalouden yritysekosysteemien kehittämiseksi. Yhdyskuntajät-
teiden lajittelua käsittelevään kappaleeseen 5.1 tulee lisätä toimenpi-
teet, jotka koskevat erilaisten keräysvälineiden ja -tapojen kehittämistä. 
Jätteiden tyhjennyksen optimointia esim. älytekniikkaa hyödyntäen on 
myös syytä kehittää.

Pääkaupunkiseudulla järjestetään vuosittain paljon konsertteja ja muita 
tapahtumia. Niistä aiheutuu usein lähiympäristöön roskaantumista. 
Muovia käsittelevään kappaleeseen 5.2. tulee lisätä yhdeksi toimenpi-
teeksi sen, että pääkaupunkiseudulla järjestettävissä tapahtumissa 
edistettäisiin aktiivisesti erilaisten kestoastiaratkaisuiden käyttöönottoa.
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Kohdan 5.3. toimenpide 29 osalta avoimen datan julkaiseminen ja bio-
massan pitäminen avoimesti markkinoilla voisi vaikuttaa yritysten toi-
mintaedellytyksiin. CircVol-hankkeessa tehdyn biomassakartoituksen 
hyödyntämien on hyvä asia. Toimenpide 31 osalta on tärkeää, että bio-
hiilen käyttökohteita selvitetään yhdessä. Biohiilen käytön lisääminen 
esimerkiksi maanparannuksessa sisältää myös mahdollisuuksia uuden-
laiseen yritystoimintaan pääkaupunkiseudulla. Toimenpide on linjassa 
Helsingin kaupungin kierto- ja jakamistalouden tiekartan kanssa

Kohdassa 5.6 oleva toimenpide 40 koskee kaupunkilaisten tietopohjan 
parantamista heidän tuottamiensa jätteiden määrästä. On syytä huo-
mioida, että yksilöity jätetieto on tarpeellista myös kaupungin hallinto- ja 
palvelutoiminnassa, jotta lajitteluun voidaan aidosti kannustaa ja sitä 
voidaan tehostaa.

Toimenpiteen 48 mukaisen lämpösaarekemallinnuksen ja –skenaarioi-
den toteuttaminen pääkaupunkiseudulla on tärkeää. Toimenpide on 
tarpeen toteuttaa yhteistyössä seudun kaupunkien kanssa. Viherraken-
teita koskevat toimenpiteet 62 ja 63 ovat niin ikään kannatettavia ehdo-
tuksia. Helsingissä pilotoidaan näitä jo pienemmässä mittakaavassa. 
Niiden pohjalta aihetta voisi laajentaa ja kehittää edelleen. Samoin lu-
vussa 8 esitetyt sopeutumisneuvonnan käynnistyminen sekä urbaanin 
selviytymisen päivän toteuttaminen ovat hyviä ehdotuksia, joiden to-
teuttamiseen Helsinki mielellään osallistuu.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 14.12.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

HSY pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa luonnoksesta Kestävän 
kaupunkielämän ohjelmaksi. Lausuntoa pyydetään 15.2.2021 mennes-
sä.

Luonnos Kestävän kaupunkielämän ohjelmaksi

HSY:n hallitus on hyväksynyt 12.10.2018 HSY:n strategian vuosille 
2019–2025. Siinä visiona on ”Yhdessä teemme maailman kestävim-
män kaupunkiseudun”. Strategian yhtenä mahdollistajapäämääränä on 
tiedolla vaikuttaminen. Tiedolla vaikuttamisen ohjelman tavoitteena on 
”Tuotetaan tietoa kuntien käyttöön ja tehdään aktiivista yhteistyötä. 
Osallistutaan seudullisten ohjelmien valmisteluun (ilmasto, kiertota-
lous)”. Tämän pohjalta HSY:n hallitus päätti 16.11.2018 hyväksyä Kes-
tävän kaupunkielämän ohjelman valmistelun käynnistämisen. Ohjelma-
työtä on koordinoinut HSY:n ilmastoyksikkö. 

Ohjelmaa valmisteltiin vuonna 2019, jolloin järjestettiin viisi sidosryhmä-
työpajaa. Työpajoihin kutsuttiin laajasti asiantuntijoita kaupungeista, 
tutkimuslaitoksista, järjestöistä ja kestävyysteemojen parissa toimivista 
yrityksistä ja niissä koottiin ehdotuksia ohjelman tavoitteista ja toimen-
piteistä. Ohjelmatekstiä työstettiin alkuvuonna 2020, jolloin konsultoitiin 
HSY:n eri toimialojen asiantuntijoita. Ohjelmaluonnos valmistui loka-
kuussa, ja se julkistettiin avointa vuorovaikutusta varten. Luonnos lähe-
tettiin yli 300:lle ohjelmatyöhön osallistuneelle tai ohjelman teemojen 
kannalta tärkeäksi tunnistetulle asiantuntijalle kommentoitavaksi. Pa-
lautetta antoi yli 70 henkilöä. Samaan aikaan käynnistettiin Kestävän 
kaupunkielämän asukaskysely, jolla kartoitettiin asukkaiden näkemyk-
siä ohjelman toimenpide-ehdotuksia kohtaan. Kyselyyn vastasi 618 
henkilöä. Ohjelmaluonnosta on tarkennettu asiantuntija- ja asukaspa-
lautteen perusteella.

Kestävän kaupunkielämän ohjelma on laaja seudullinen ohjelma, jossa 
teemoina ovat ilmastonmuutoksen hillintä, sopeutuminen lämpenevään 
ilmastoon sekä kiertotalouden edistäminen. Se vastaa Pääkaupunki-
seudun ilmastostrategian tavoitteiden tarkastelussa tehtyyn huomioon, 
että materiaalitehokkuus tulee ottaa seudun ilmastotyössä paremmin 
esille ja siinä esitetään uusia toimenpiteitä ilmastonmuutokseen sopeu-
tumiselle, kun vuosille 2012-2020 laadittujen Pääkaupunkiseudun il-
mastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjausten seu-
ranta päättyy. 
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Ohjelmassa ei ole mukana energiantuotantoon eikä liikenteeseen liitty-
viä toimenpiteitä, sillä näitä koskevia ilmastotavoitteita toteutetaan 
muuta kautta (energialaitosten omat ohjelmat, MAL-suunnittelu). Kes-
tävän kaupunkielämän ohjelma tukee pääkaupunkiseudun kaupunkien 
ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden toteutumista, ja tuo kaupunkiseudun 
kestävyystarkasteluun uuden ulottuvuuden: kulutusperäisten päästöjen 
arvioinnin ja niihin vaikuttamisen.

HSY laskee vuosittain jäsenkaupunkiensa tuotantoperäiset kasvihuo-
nekaasupäästöt. Laskentatapa noudattaa kansainvälistä Global Pro-
tocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emissions Inventories 
(GPC) -standardia ja keskittyy kaupunkialueen sisäpuolella tapahtuvien 
toimintojen energiankulutukseen ja siitä aiheutuviin kasvihuonekaasu-
päästöihin. Nämä ilmastopäästöt ovat tarkastelussa myös kaupunkien 
hiilineutraaliustavoitteiden toteutumisessa. Laskennassa ei huomioida 
asukkaiden aiheuttamia välillisiä päästöjä, jotka tulevat esimerkiksi ra-
kennustuotteiden ja kulutushyödykkeiden valmistuksesta, ruoantuotan-
nosta ja matkailusta. Nämä niin sanotut kulutusperäiset päästöt muo-
dostavat noin puolet suomalaisten kokonaishiilijalanjäljestä, mutta tie-
toa niistä on tuotettu toistaiseksi vähän. 

Kestävän kaupunkielämän ohjelmassa ehdotetaan näiden kuluttamisen 
välillisten päästöjen arvioinnin käynnistämistä pääkaupunkiseudulla. 
Ohjelmassa ehdotetaan myös toimenpiteitä, joilla kulutuksesta johtuvia 
päästöjä voidaan alentaa erityisesti kiertotalouden keinoja edistämällä. 

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Esitys on 
lausunnon mukainen ja sitä on täydennetty kanslian strategia- ja elin-
keino-osastojen näkemyksillä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 14.12.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.02.2021 § 109

HEL 2020-013874 T 00 01 06

1277/00.01.013.0132/2020

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

08.02.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.01.2021 § 4

HEL 2020-013874 T 00 01 06

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Kestävän kaupunkielämän 
ohjelman luonnoksessa on nostettu esille useita tärkeitä ja kannatetta-
via asioita, joiden edistämisessä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja 
HSY:n välisellä yhteistyöllä on keskeinen merkitys. Samalla on kuiten-
kin huomioitava, että useat ohjelman teemoista sisältyvät jo kaupun-
kien omiin ilmasto- ja ympäristöohjelmiin. Resurssien tehokkaan koh-
distamisen varmistamiseksi tulisikin selvittää tarkemmin, mitkä toimet jo 
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etenevät hyvin ja missä teemoissa seudullista yhteistyötä on tarvetta li-
sätä. 

Ohjelman toimenpiteille tulisi määritellä selkeät vastuutahot. Tämä 
edesauttaisi kaupunkien sitoutumista toimenpiteiden toteuttamiseen. 
Osa toimenpiteistä edellyttänee myös rahoitusta ja koordinointia. Näitä 
ei kuitenkaan ole ohjelmassa kovin tarkasti käsitelty. Mikäli roolien ja 
resurssien selkiyttäminen ei ennen ohjelman hyväksymistä ole mahdol-
lista, olisi se hyvä tehdä heti tämän jälkeen, esim. teemoittain yhdessä 
kaupungeista kutsuttujen asiantuntijoiden kanssa. Teemoittain seurat-
tavat mittarit olisi myös hyvä nimetä hyvissä ajoin, mieluiten jo ennen 
ohjelman hyväksymistä. 

Kestävään kehitykseen kuuluu olennaisesti myös sosiaalinen kestä-
vyys. Olisi toivottavaa, että tämä teema näkyisi ohjelmassa selkeäm-
min. Kiertotalouden alalla on mahdollista luoda uusia työpaikkoja tuot-
teiden kunnostukseen, uudelleenvalmistukseen ja tuunaukseen sekä 
materiaalien käsittelyyn ja kierrätykseen liittyen. Tästä hyviä esimerkke-
jä ovat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Uusix-verstaat ja Pakilan 
työkeskus. Materiaalien kiertoon perustuva talous luo paitsi taloudellis-
ta, myös sosiaalista muutoskestävyyttä tämän hetkisen koronaviruskrii-
sin kaltaisissa tilanteissa. Kestävän kaupunkielämän ohjelma on syytä 
käydä läpi myös näitä seikkoja silmällä pitäen, minkä lisäksi ohjelman 
laatimiseen ja toteutukseen tulisi osallistaa eri alojen, kuten sosiaali- ja 
terveystoimialan, asiantuntijoita.

Yhdyskuntajätteiden lajittelua käsittelevään kappaleeseen 5.1 olisi hyvä 
lisätä toimenpiteitä koskien erilaisten keräysvälineiden ja –tapojen ke-
hittämistä kiinteistöjen tarpeiden mukaan. Jätteiden tyhjennyksen opti-
mointia esim. älytekniikkaa hyödyntäen on myös syytä kehittää.  

Pääkaupunkiseudulla järjestetään vuosittain paljon konsertteja ja muita 
tapahtumia. Niistä aiheutuu usein lähiympäristöön roskaantumista. 
Muovia käsittelevään kappaleeseen 5.2. voisikin lisätä yhdeksi toimen-
piteeksi sen, että pääkaupunkiseudulla järjestettävissä tapahtumissa 
edistettäisiin aktiivisesti erilaisten kestoastiaratkaisuiden käyttöönottoa. 

Kappaleessa 5.6 oleva toimenpide 40 koskee kaupunkilaisten tietopoh-
jan parantamista heidän tuottamiensa jätteiden määrästä. On syytä 
huomioida, että yksilöity jätetieto on tarpeellista myös kaupungin hallin-
to- ja palvelutoiminnassa. Näin lajitteluun voidaan aidosti kannustaa ja 
sitä voidaan tehostaa. 

Toimenpiteen 48 mukaisen lämpösaarekemallinnuksen ja –skenaarioi-
den toteuttaminen pääkaupunkiseudulla on tärkeää. Toimenpide on 
tarpeen toteuttaa yhteistyössä seudun kaupunkien kanssa. Viherraken-
teita koskevat toimenpiteet 62 ja 63 ovat niin ikään kannatettavia ehdo-
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tuksia. Helsingissä pilotoidaan näitä jo pienemmässä mittakaavassa. 
Niiden pohjalta aihetta voisi laajentaa ja kehittää edelleen. Samoin lu-
vussa 8 esitetyt sopeutumisneuvonnan käynnistyminen sekä urbaanin 
selviytymisen päivän toteuttaminen ovat hyviä ehdotuksia, joiden to-
teuttamiseen Helsinki mielellään osallistuu.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Leona Silberstein, ympäristötarkastaja: 310 36883

leona.silberstein(a)hel.fi
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§ 135
Kaupunginkanslian sisäisen tarkastuksen päällikön virkasuhteen 
päättyminen ja viran täyttömenettelyn aloittaminen

HEL 2021-001879 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Sari Kyllösen eroilmoituksen kau-
punginkanslian sisäisen tarkastuksen päällikön virasta. Samalla kau-
punginhallitus kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään viran täyttämi-
seksi julkisen hakumenettelyn.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Minna Kemppainen, rekrytointikonsultti, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eron pyytäjä Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sari Kyllönen on jättänyt 31.12.2020 päivätyn eroilmoituksen kaupun-
ginkanslian sisäisen tarkastuksen päällikön virasta eläkkeelle siirtymi-
sen vuoksi 1.4.2021 alkaen.

Kaupungin hallintosäännön 23 luvun 3 §:n 3 kohdan mukaan virkasuh-
teeseen ottava viranomainen päättää virkasuhteen päättymisestä. Hal-
lintosäännön 8 luvun 1 §:n 10 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden 
johtajan, liikelaitoksen johtajan ja pelastuskomentajan sekä muiden 
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kansliapäällikköä seuraavan alemman organisaatiotason johtavien vi-
ranhaltijoiden virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus.

Hallintosäännön 5 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan kansliapäällikön 
tai kaupunginkanslian muun johtavan viranhaltijan ollessa estyneenä 
hänen tehtäviään hoitaa kansliapäällikön määräämä viranhaltija. Hallin-
tosäännön 23 luvun 3 §:n 2 kohdan mukaan virkasuhteeseen ottava vi-
ranomainen päättää avoimen viran hoitajasta, ellei toisin ole määrätty.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 5 momentin mukaan muulta henkilö-
kunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja ottaen 
huomioon, mitä erikseen on säädetty tai määrätty. 

Kaupunginkanslian toimintasäännön 11. luvun mukaan sisäisen tarkas-
tuksen päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkin-
to. Lisäksi viran kelpoisuusvaatimuksena on suomen kielen erinomai-
nen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Minna Kemppainen, rekrytointikonsultti, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eron pyytäjä Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 136
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 6

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 8.2.2021
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 9.2.2021
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 9.2.2021
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 9.2.2021
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 11.2.2021
pelastuslautakunta 9.2.2021
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto 9.2.2021
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 11.2.2021
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos 9.2.2021
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 11.2.2021
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 134 ja 
136 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 123, 124, 129, 130, 131 ja 135 §: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 132 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
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Valitusoikeus

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.
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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 133 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 134 § 1 mom, 163 §.
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sanna Vesikansa Mika Raatikainen

Nasima Razmyar

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 24.02.2021.


