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Kokousaika 08.03.2021 16:00 - 16:55

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)
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
Diarra, Fatim (etänä) varajäsen
Kivelä, Mai (etänä) varajäsen
Meri, Otto (etänä) varajäsen

Muut

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

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

johtaja
Aho, Mikko (etänä) kaupunkiympäristön toimialajohtaja

poistui 16:37, läsnä: 161 - 176 §
Jolkkonen, Juha (etänä) sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
poistui 16:37, läsnä: 161 - 176 §

Laitio, Tommi (etänä) kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
esteellinen: 166 §
poistui 16:37, läsnä: 161 - 176 §

Pohjolainen, Liisa (etänä) kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
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lajohtaja
poistui 16:37, läsnä: 161 - 176 §

Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
poistui 16:37, läsnä: 161 - 176 §

Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
esteellinen: 168 §
poistui 16:37, läsnä: 161 - 176 §

Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
esteellinen: 168 §
poistui 16:37, läsnä: 161 - 176 §

Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
esteellinen: 168 §
poistui 16:37, läsnä: 161 - 176 §

Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
esteellinen: 168 §
poistui 16:37, läsnä: 161 - 176 §

Saxholm, Tuula (etänä) vs. kansliapäällikkö
poistui 16:37, läsnä: 161 - 176 §

Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
poistui 16:37, läsnä: 161 - 176 §

Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
poistui 16:37, läsnä: 161 - 176 §

Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija

poistui 16:37, läsnä: 161 - 176 §

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
161-176 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
161 §

Juha Summanen hallintojohtaja
162-165 §

Tuula Saxholm vs. kansliapäällikkö
166-176 §

Pöytäkirjanpitäjä

Pilvi Ainola hallintoasiantuntija
161-176 §
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§ Asia

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

162 Asia/2 V 17.3.2021 Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

163 Asia/3 V 17.3.2021, Kaupunginhallituksen jäsenen valinta

164 Asia/4 V 17.3.2021, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

165 Asia/5 V 17.3.2021, Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

166 Asia/6 V 17.3.2021, Tilojen vuokraaminen Helsingin yliopiston Kumpulan 
kampukselta Helsingin luonnontiedelukion käyttöön

167 Asia/7 V 17.3.2021, Päiväkoti Vanhaisen korvaavan uudisrakennuksen han-
kesuunnitelma

168 Asia/8 Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ja Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimin-
tojen yhdistäminen ja uuden yhtiön perustaminen sekä matkailuneu-
vontapalvelujen siirto kaupungille

169 Asia/9 Sijoitus Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon liittyen Tanssin talo -hankkeeseen

170 Asia/10 Helsingin kaupungin liittyminen Urban20-verkoston osallistujakaupun-
giksi

171 Asia/11 Varastokalusteita sekä vaate- ja lokerokaappeja koskeva hankintaoi-
kaisuvaatimus

172 Asia/12 Varastokalusteita sekä vaate- ja lokerokaappeja koskeva hankintaoi-
kaisuvaatimus

173 Asia/13 Lausunto ympäristöministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle esityk-
sestä valtioneuvoston periaatepäätökseksi kiertotalouden strategises-
ta ohjelmasta

174 Asia/14 Elielinaukion ja Asema-aukion kehittämistä koskeva aiesopimus

175 Asia/15 Kaupunginvaltuuston 3.3.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

176 Asia/16 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 161
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 Daniel 
Sazonovin ja Tomi Sevanderin sekä varatarkastajiksi Sanna Vesikan-
san ja Veronika Honkasalon.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 162
V 17.3.2021 Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2021-002679 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Sampo Terholle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoi-
mesta

 toteaa, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kau-
punginvaltuutetuksi tulee Nuutti Hyttinen valtuustokauden lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi

 toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Perussuomalaisten val-
tuustoryhmälle kuudennen (6.) varavaltuutetun valtuustokauden lo-
pussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi kau-
punginvaltuutetuksi tulee Nuutti Hyttinen valtuustokauden lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi, ei vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. 

Keskusvaalilautakunta nimeää Perussuomalaisten valtuustoryhmälle 
uuden varavaltuutetun valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikau-
deksi, ei vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet
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1 Eronpyyntö 1.3.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Sampo Terholle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoi-
mesta

 toteaa, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kau-
punginvaltuutetuksi tulee Nuutti Hyttinen vuoden 2021 toukokuun 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi

 toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Perussuomalaisten val-
tuustoryhmälle kuudennen (6.) varavaltuutetun vuoden 2021 touko-
kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että Sampo Terho (Sin.) on 1.3.2021 pyytä-
nyt eroa kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta. Kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi valtuutetuksi tulee sijaan-
tulojärjestyksen mukaisesti Perussuomalaisten valtuustoryhmän en-
simmäinen varavaltuutettu Nuutti Hyttinen. 

Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston 
puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos va-
ravaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. 
Kaupunginvaltuuston myönnettyä Sampo Terholle eron kaupunginval-
tuutetun luottamustoimesta, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja pyytää 
keskusvaalilautakuntaa nimeämään Perussuomalaisten valtuustoryh-
mälle kuudennen (6.) varavaltuutetun. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
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Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 1.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
Keskusvaalilautakunta
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§ 163
V 17.3.2021, Kaupunginhallituksen jäsenen valinta

HEL 2021-002307 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Terhi Koulumiehelle eron kaupunginhallituksen jäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsee _______ jäseneksi kaupunginhallitukseen valtuustokauden 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Uusi jäsen valitaan luottamustoimeen valtuustokauden lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi, ei vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus, Koulumies Terhi, 19.2.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Terhi Koulumiehelle eron kaupunginhallituksen jäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsee _______ jäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Terhi Koulumiehen (Kok.) 5.6.2019 § 186 
jäseneksi kaupunginhallitukseen kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikau-
deksi. Terhi Koulumies pyytää 19.2.2021 eroa kaupunginhallituksen jä-
senen luottamustoimesta kaupungin koronalinjan 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 kunnanhallitukseen kuntalain 73 §:n 
mukaisesti.

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 Eroanomus, Koulumies Terhi, 19.2.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
Tarkastusvirasto
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§ 164
V 17.3.2021, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2021-001305 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto 

 myöntää Sami Matikaiselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta ja

 valitsee Stella Qinin käräjäoikeuden lautamieheksi valtuustokauden 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Uusi henkilö valitaan lautamieheksi valtuustokauden lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi, ei vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 29.1.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto 

 myöntää Sami Matikaiselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta ja

 valitsee Stella Qinin käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 294 Sami Matikaisen (SDP) kä-
räjäoikeuden lautamieheksi vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Sa-
mi Matikainen pyytää 29.1.2021 eroa käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushen-
kilö. 

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 29.1.2021
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 165
V 17.3.2021, Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2020-011073 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Petra Salmelle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsee Jonna Lähdemäen varajäseneksi keskusvaalilautakuntaan 
valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Uusi jäsen valitaan luottamustoimeen valtuustokauden lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi, ei vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 6.10.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Petra Salmelle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsee Jonna Lähdemäen varajäseneksi keskusvaalilautakuntaan 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Petra Salmen (Pir.) 7.6.2017 (§ 263) varajä-
seneksi keskusvaalilautakuntaan (sijaantulojärjestyksessä viides vara-
jäsen) vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi. Petra Salmi pyytää 
6.10.2020 eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimes-
ta puolueesta eroamisen takia. 

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
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 6.10.2020

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 166
V 17.3.2021, Tilojen vuokraaminen Helsingin yliopiston Kumpulan 
kampukselta Helsingin luonnontiedelukion käyttöön

HEL 2020-013180 T 10 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata Helsingin yliopiston Kumpulan 
kampukselle toteutettavan uudisrakennuksen sekä Kumpulan kampu-
salueella olemassa olevista tiloista yhteensä noin 6 316 htm² laajuiset 
tilat Helsingin luonnontiedelukion käyttöön siten, että kokonaisvuokra 
on yhteensä 39 433 800 euroa 20 vuoden vuokra-ajalta.

Käsittely

Esteelliset: Tommi Laitio
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta) 

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 LT-lukio_Vuokrahanke_Hankesuunnitelma
2 Yhteistoimintasopimus luonnos 20201218
3 Luonnontiedelukion vuokrasopimusluonnos
4 Kumpula_yhteiset opetustilat sopimusluonnos_
5 Kumpula_liikuntatilat-sopimusluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tilatarve

Vuonna 2019 laaditun väestöennusteen mukaan suomenkielisten 16–
18 -vuotiaiden nuorten määrä kasvaa Helsingissä noin 4 800 nuorella 
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vuoteen 2034 mennessä. Näistä lukio-opetukseen osallistuu arviolta 
60% eli noin 2 800 nuorta. Lukio-opetukseen osallistuvien määrään ja 
tilatarpeen kasvuun vastataan muun muassa Helsingin luonnontiedelu-
kiohankkeella, joka lisää lukion opiskelijakapasiteettia 200:lla oppilaal-
la. Hankkeella korvataan Helsingin luonnontiedelukion nykyiset vuokra-
tilat osoitteessa Mäkelänkatu 84. Luonnontiedelukion opiskelijamäärä 
tulee nousemaan 900 opiskelijaan, mistä johtuen lukion nykyiset tilat 
käyvät riittämättömiksi. Lisäksi nykyiset tilat eivät kaikilta osin täytä lu-
kion opetussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia. Tilojen 
vuokrasopimus päättyy 31.7.2023.

Hankkeen taustalla on lukiolain (714/2018) mukainen velvoite yhteis-
työhön korkeakoulujen kanssa. Helsingin luonnontiedelukio on jo ai-
emmin tehnyt yhteistyötä Helsingin yliopiston matemaattis-
luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa, jonka tavoitteena on saada 
luonnontieteisiin suuntautuneita lukiolaisia koulutusohjelmiinsa. 

Uudisrakennuksen toteuttaminen yliopiston Kumpulan kampuksen yh-
teyteen mahdollistaa lukiolle suunniteltavan uudisrakennuksen sekä 
yliopiston olemassa olevien tilojen tehokkaan käytön. Lukio hyödyntää 
yliopiston olemassa olevia opetus- ja liikuntatiloja, mikä mahdollistaa 
uudisrakennuksen toteuttamisen pienempänä. Yliopisto voi myös vuok-
rata lukion uudisrakennuksen tiloja koulun toiminta-aikojen ulkopuolella 
kaupungilta.

Toteuttamalla osittain yhteiskäyttöisiä tiloja luodaan monipuolisia mah-
dollisuuksia luonnontieteen opiskeluun kustannus- ja tilatehokkaasti. 
Sopimuksilla varmistetaan, että käyttöperusteisesti vuokrattavia tiloja 
on käytössä lukion toiminnan tarpeen mukaan. Käyttöperusteella vuok-
rattavia tiloja ovat liikuntatilat ja normaalivarusteiset opetustilat. Lukio-
laiset voivat osallistua koulun sijainnista johtuen myös entistä tehok-
kaammin yliopisto-opetuksen tapahtumiin.

Hanketta koskeva yhteistoimintasopimus on liitteenä 2.

Hankesuunnitelma

Uudisrakennuksen koulutilat toteutetaan Helsingin lukio-opetuksen ra-
kennusten normaalin laatutason mukaiseksi. Hankkeessa tavoitellaan 
monikäyttöisiä tiloja, jotka mahdollistavat virikkeellisen ja tehokkaan 
oppimisympäristön sekä pienryhmäopiskelun. Suunnittelussa noudate-
taan Helsingin kaupungin koulurakennusten suunnitteluohjeita.

Tavoitteena on luoda yliopistokampuksen osana oleva turvallinen, ter-
veellinen, tarkoituksenmukainen ja muuntojoustava oppimisympäristö. 
Tilasuunnittelulla edistetään lukion opetussuunnitelman tavoitteiden to-
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teuttamista sekä vahvistetaan yliopiston ja lukion yhteistoimintaa ja 
vuorovaikutusta.

Uudisrakennus toteutetaan Helsingin kaupungin HNH 2035 -
toimenpideohjelman periaatteiden mukaisesti. Se toteutetaan puura-
kenteisena niin, että kantavat seinät ovat CLT-elementtejä ja julkisivu-
verhous on puuta. Lisäksi kiinteistön omistaja suunnittelee hakevansa 
hankkeelle ympäristösertifikaattia LEED (Leadership in Energy and En-
vironmental Design) -sertifiointijärjestelmän mukaisesti. Esiselvityksen 
mukainen tavoitetaso on Leed Gold.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman liitteet ovat 
oheismateriaalissa.

Vuokraus ulkoiselta toimijalta

Tarvittavat tilat järjestetään Helsingin yliopiston Kumpulan kampusalu-
eelta vuokraamalla kolme eri tilaa, jotka muodostuvat seuraavista ko-
konaisuuksista: 

1. lukion käyttöön toteutettava uudisrakennus osoitteessa Pietari 
Kalmin katu 5

2. kampusalueella olemassa olevat opetustilat osoitteessa Gustaf 
Hällströmin katu 2 ja A. I. Virtasenaukio 1 sekä

3. kampusalueella olemassa olevat liikuntatilat osoitteessa Väinö 
Auerinkatu 11. 

Kohteesta laaditaan kolme vuokrasopimusta 1) vuokrasopimus lukion 
käyttöön toteutettavasta uudisrakennuksesta, 2) sopimus yliopiston 
opetustilojen tuntiperusteisesta käytöstä ja 3) sopimus yliopiston liikun-
tatilojen tuntiperusteisesta käytöstä. Kaupunkiympäristön toimiala tekee 
vuokrasopimukset Helsingin yliopistokiinteistöt Oy:n sekä Helsingin 
yliopiston kanssa.  

Lukion käyttöön toteutettava uudisrakennus

Lukion käyttöön toteutettavan uudisrakennuksen vuokrasopimus kos-
kee 5-kerroksista, 4 866 htm² laajuista uudisrakennusta sekä viereistä 
lukion ja yliopiston yhteisessä käytössä olevaa 3 150 m² laajuista piha-
aluetta. Lukion uudisrakennus sisältää yleisiä opetustiloja mukaan lu-
kien ylioppilaskirjoitusten järjestämiseen soveltuvan kerroksen, erikois-
luokkia sekä ruokailu-, opiskelijahuolto-, hallinto- ja tukitilat. 

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy on kilpailuttanut uudisrakennuksen to-
teutuksen hankintalain mukaisesti. Vuokrattavat tilat omistaa Helsingin 
Yliopistokiinteistöt Oy, jolta tilat vuokrataan määräaikaisesti 20 vuodek-
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si. Vuokrasopimus sisältää lisäksi 10+10 vuoden option vuokra-ajan pi-
dentämiseen.

Uudisrakennuksen vuokratilojen huoneistoala on 4 866 htm². Raken-
nuksen arvioitu arvonlisäveroton pääomavuokra on 25,66 euroa/htm² 
kuukaudessa ja ylläpitovuokra sopimuksen alkaessa on 4,00 eu-
roa/htm² kuukaudessa, eli yhteensä 29,66 euroa/htm2 kuukaudessa. 
Arvonlisäveroton pääomavuokra on noin 124 860 euroa kuukaudessa 
ja noin 1 498 320 euroa vuodessa. Arvonlisäveroton kokonaisvuokra 
on noin 144 325 euroa kuukaudessa ja noin 1 731 900 euroa vuodes-
sa, eli 20 vuoden vuokra-ajalle noin 34 638 000 euroa. Uudisrakennuk-
sen pääomavuokra tullaan määrittelemään hankkeen toteutuneiden 
kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra muodostuu kiinteistön kunnos-
sapidosta, huollosta ja välttämättömistä korjaustöistä, kiinteistöveroista, 
kiinteistön vakuutuksista, jätehuollosta, lämmitys- ja jäähdytyskustan-
nuksista sekä vesi- ja viemärimaksuista. Kiinteistön omistajalla on vas-
tuu kiinteistön hoito- ja ylläpitopalvelujen järjestämisestä hankinta- ja 
vastuunraja-taulukon mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan vuosittain to-
teutuneiden kustannusten mukaan. 

Vuokraan sisältyy yliopiston kanssa yhteiskäyttöinen noin 3 150 m² ko-
koinen piha-alue.

Kampuksella olemassa olevista tiloista vuokrattavat opetus- ja liikuntatilat

Kampuksella olemassa olevien opetus-, seminaari- ja kokoustilojen yh-
teiskäyttöä koskevalla vuokrasopimuksella sovitaan, että Helsingin 
kaupunki vuokraa Helsingin yliopistolta yliopiston hallitsemista tiloista 
yleisiä tiloja ja opetustiloja lukion tarvitsemaan opetus- ja tapahtuma-
käyttöön sekä siitä, että Helsingin yliopistolla on mahdollisuus vuokrata 
Helsingin kaupungin hallitsemista uudisrakennuksen tiloista yleisiä tilo-
ja ja opetustiloja yliopiston opetus- ja tapahtumakäyttöön. Liikuntatilo-
jen käyttöä koskevalla vuokrasopimuksella sovitaan, että Helsingin 
kaupunki vuokraa yliopiston hallitsemasta liikuntahallista tiloja lukion lii-
kunta- ja tapahtumakäyttöön. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan arvioima tarve yliopiston hallin-
nassa olevista tiloista vuokrattaville opetus-, seminaari- ja kokoustiloille 
on noin 900 htm² ja noin 5 000 tuntia vuodessa. Tilojen vuokra perus-
tuu tuntiperusteiseen veloitukseen ja määräytyy tilojen koon mukaan. 
Yliopistolta vuokrattavien opetus-, seminaari- ja kokoustilojen vuokraksi 
on arvioitu arvonlisäverottomana noin 169 400 euroa vuodessa. Koko 
20 vuoden vuokra-ajalle se on yhteensä noin 3 388 000 euroa. Vuokra-
sopimuksen mukaan hintoja voidaan tarkastaa vuosittain. Mikäli en-
simmäisen vuoden jälkeen todetaan, että tilojen todellinen tarve poik-
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keaa arvioidusta yli 10 %, osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopi-
mukseen tehtävistä muutoksista. 

Liikuntatilojen osalta on sovittu, että Helsingin kaupunki vuokraa Hel-
singin yliopiston hallitsemasta Unisport liikuntahallista noin 550 htm² ti-
loja lukion liikunta- ja tapahtumakäyttöön. Tilojen vuokra perustuu tun-
tiperusteiseen veloitukseen. Tuntihinta sisältää joko ryhmäliikuntasalin 
käytön, yhden palloiluhallilohkon käytön tai kuntosalin käytön maksi-
missaan 30 henkilön ryhmälle arkisin kello 10–15 välillä. Hintaan sisäl-
tyy pukuhuonetilojen käyttö ennen ja jälkeen tuntivarauksen. Ryhmälii-
kuntasalin ja palloiluhallilohkon tuntihinta sisältää myös muutamalle 
oppilaalle käyttöoikeuden kuntosaliin yhtä aikaa varauksen kanssa. 
Tämän hetken arvion mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ti-
lantarve on noin 1000 tuntia vuodessa, joista 870 tuntia monitoimihallin 
yhden lohkon käyttöä, 30 tuntia kuntosalin käyttöä ja 100 tuntia ryhmä-
liikuntasalin käyttöä. Arvonlisäveroton vuokra on noin 70 390 euroa 
vuodessa. Koko 20 vuoden vuokra-ajalle se on yhteensä noin 1 407 
800 euroa.

Kokonaisvuokra yhteensä

Uudisrakennuksen ja olemassa olevista tiloista vuokrattavien opetus- ja 
liikuntatilojen arvonlisäveroton indeksikorjaamaton kokonaisvuokra-
summa 20 vuoden vuokra-ajalle on yhteensä noin 39 433 800 euroa.

Tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti pääomitettu arvonlisävero-
ton pääomavuokra 20 vuoden vuokra-ajalle nykyarvoon laskettuna on 
noin 26 328 000 euroa. Nykyarvo tarkoittaa myöhempänä ajankohtana 
maksettavien maksujen arvoa tarkasteluhetkellä (ts. nykyrahassa). 
Pääomitettu arvonlisäveroton vuokrasumma muodostuu uudisraken-
nuksen enimmäispääomavuokran osuudesta 18 669 300 euroa ja yllä-
pitovuokran osuudesta 4 671 360 euroa, opetus-, seminaari- ja kokous-
tilojen vuokran osuudesta 2 110 724 euroa sekä liikuntatilojen vuokran 
osuudesta 877 059 euroa. Kustannukset on laskettu vuoden 2020 hin-
tatason ja hinnastojen mukaisesti.

Vuokrasopimusluonnokset ovat liitteinä 3, 4 ja 5. 

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Tilakustannus käyttäjälle muodostuu kaupunkiympäristön toimialan 
kiinteistön omistajalle maksamista vuokrista sekä kaupunkiympäristön 
toimialan hallintokuluista. 

Uudisrakennuksen tilakustannus koostuu pääomavuokrasta, joka on 
enintään 25,66 euroa/m²/kk, ylläpitovuokrasta, joka on arviolta 4,00 eu-
roa/m²/kk ja kaupunkiympäristön toimialan perimästä hallintokulusta 
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0,50 euroa/m²/kk. Tilakustannus käyttäjälle on 30,16 euroa/m²/kk eli yh-
teensä 146 760 euroa/kk ja noin 1 761 120 euroa vuodessa.

Pääomavuokra on arvioitu enimmäisvuokra ja tullaan määrittelemään 
toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokran suuruus määräy-
tyy vuodeksi kerrallaan toteutuneiden kustannusten perusteella, siten 
että ylläpitokulujen yli- tai alijäämä otetaan huomioon seuraavan vuo-
den ylläpitovuokran määrässä. Kaupunkiympäristön toimialan hallinto-
kulua voidaan tarvittaessa tarkistaa toteutuneiden kustannusten mu-
kaan.

Opetus- ja liikuntatilojen tilakustannus käyttäjälle koostuu arvioidusta 
lukion tilatarpeen mukaisesti lasketuista tilavuokrista sekä kaupun-
kiympäristön toimialan hallintokulusta 0,5 euroa/htm²/kk. Opetustilojen 
(noin 900 htm²) tilakustannus käyttäjälle on 174 800 euroa vuodessa 
(arvioidun käyttötarpeen perustella noin 16,19 euroa/htm²/kk) ja liikun-
tatilojen (noin 550 htm² ) tilakustannus käyttäjälle on 73 690 euroa vuo-
dessa arvioidun käyttötarpeen perustella noin 11,17 euroa/htm²/kk).  

Uudisrakennuksen sekä olemassa olevista tiloista vuokrattavien ope-
tus- ja liikuntatilojen tilakustannukset käyttäjälle ovat yhteensä noin 
2 009 600 euroa vuodessa.

Tilojen käyttöönottoaikataulu

Tavoitteena on, että uudisrakennuksen rakennustyöt ovat valmiit vuo-
den 2023 toukokuun loppuun mennessä siten, että tilat luovutettu käyt-
täjälle 1.6.2023 alkaen ja että lukio-opetus voi alkaa kampuksella elo-
kuussa 2023.

Väistötilat

Hankkeella ei ole väistötilatarvetta.

Rahoitus ja toteutus

Ulosmaksettava vuokra rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan käyt-
tötalousmäärärahoista.

Uudisrakennuksen rahoituksesta vastaa kiinteistön omistaja Helsingin 
Yliopistokiinteistöt Oy. 

Hankkeen toteuttaa Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy yhteistoiminnalli-
sella projektinjohtourakkamallilla, jossa on osapuolina yhteistoiminta-
sopimuksen mukaisesti Helsingin kaupunki sekä kilpailutuksen voitta-
nut konsortio (päätoteuttajana toimiva rakennusurakoitsija SRV Raken-
nus Oy, talotekniikkaurakoitsija Quattroservices Oy ja pää- ja arkkiteh-
tisuunnittelijana toimiva arkkitehtitoimisto AFKS Oy).



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2021 20 (103)
Kaupunginhallitus

Asia/6
08.03.2021

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 17.12.2019 hyväksynyt vuokrahan-
ketta koskevan tarveselvityksen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 
9.2.2021 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. Lauta-
kunta on lausunnossaan todennut, että hanke vastaa hyvin kasvatuk-
sen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on kokonaisuu-
dessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan kaupun-
ginvaltuusto päättää ottaa vuokralle liikehuoneiston, kun sopimuksen 
ennakoitu kokonaisarvo ylittää 10 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yh-
teydessä oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja ylei-
set alueet -palvelukokonaisuuden tilat -palvelun asiakkuusyksikkö 1:n 
päällikön allekirjoittamaan vuokrasopimukset Helsingin Yliopistokiinteis-
töt Oy:n ja Helsingin yliopiston kanssa sekä tekemään vuokrasopimuk-
siin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 LT-lukio_Vuokrahanke_Hankesuunnitelma
2 Yhteistoimintasopimus luonnos 20201218
3 Luonnontiedelukion vuokrasopimusluonnos
4 Kumpula_yhteiset opetustilat sopimusluonnos_
5 Kumpula_liikuntatilat-sopimusluonnos

Oheismateriaali

1 Hankesuunnitelman liitteet_Helsingin luonnontiedelukio

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 09.02.2021 § 25

HEL 2020-013180 T 10 01 04

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
29.12.2020 päivätystä Helsingin luonnontiedelukion osoitteessa Pietari 
Kalmin katu 5 sijaitsevan vuokrahankkeen hankesuunnitelmasta (liite 1) 
ja tilojen vuokraamisesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio-
opetuksen käyttöön. 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työs-
kennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja 
valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivotta-
viksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, projektiarkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.01.2021 
§ 3

HEL 2020-013180 T 10 01 04

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle 
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A
Helsingin Yliopiston Kumpulan kampuksella osoitteessa Pietari Kalmin 
katu 5 sijaitsevien, yhteensä noin 6 316 htm² laajuisten tilojen vuok-
raamista Helsingin luonnontiedelukion käyttöön siten, että 20 vuoden 
vuokra-ajalta maksettavien arvonlisäverottomien pääoma- ja tuntipe-
rusteisten vuokrien indeksikorjaamaton kokonaissumma on yhteensä 
enintään 39 433 934 euroa (indeksikorjattuna 26 328 443 euroa). Tilat 
vuokrataan kolmella sopimuksella seuraavasti: 1) toteutettavan uudis-
rakennuksen tilat noin 4 866 htm² 29.12.2020 päivätyn hankesuunni-
telman mukaan, 2) olemassa olevien rakennusten opetus-, seminaari- 
ja kokoustiloja noin 900 htm² 3) olemassa olevien rakennusten liikunta-
tiloja noin 550 htm². Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutus-
lautakunta antaa puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta.

- kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikkö 1:n päällikön oikeut-
tamista tekemään vuokrasopimuksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia 
sekä allekirjoittamaan Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Helsingin 
yliopiston kanssa vuokrasopimukset.

B
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta vuokrauspäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Pekka Panhelainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38229

pekka.panhelainen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Timo Vierelä, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 26165

timo.vierela(a)hel.fi
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§ 167
V 17.3.2021, Päiväkoti Vanhaisen korvaavan uudisrakennuksen 
hankesuunnitelma

HEL 2020-013533 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy päiväkoti Vanhaisen korvaavan uudisra-
kennuksen 16.12.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hank-
keen laajuus on noin 2 400 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 11 353 000 euroa syyskuun 2020 kus-
tannustasossa.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 16.12.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Hanke toteutetaan päiväkoti Vanhaisen tontille osoitteeseen Soittajan-
tie 10. Hanke korvaa nykyisen päiväkoti Vanhaisen tilat, jotka vaatisivat 
laajoja korjauksia. Uusi laajempi päiväkoti voi lisäksi korvata väliaikai-
sesti käyttöönotetun Soittajankuja 3 -ryhmän tilat sekä päiväkoti Kante-
leen, mikäli alueen palvelutarve näin edellyttää. Uudishankkeen valmis-
tuttua uusia paikkoja saataisiin noin 20 nykyistä enemmän. Palvelutar-
peen tarkentuessa tuodaan mahdolliset tiloista luopumiset erikseen 
mm. kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätettäväksi. 
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Palvelutilaverkon suunnittelussa on otettu huomioon rakenteilla ja ole-
massa oleva tilakapasiteetti. Toimipisteen laajuudessa on huomioitu 
koko palvelualueen arvioitu kehitys: väestöennuste, varhaiskasvatuk-
seen osallistuminen sekä uudisrakentaminen.

Alueen asukasmäärä on kasvussa. Talonrakentamisohjelmassa on 
useita Kannelmäki - Hakuninmaa - Maununneva-alueelle sijoittuvia 
hankkeita. Yhteensä lähivuosien uudet tilahankkeet lisäävät paikkoja 
vähintään 70 paikalla.

Uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Uudisrakennuksen tilat suunnitellaan 224 lapselle. Hoito- ja kasvatus-
henkilökuntaa tarvitaan 40-48 henkeä riippuen lasten ikäjakaumasta. 
Uudisrakennus suunnitellaan ja rakennetaan tämän päivän normaalia 
laatutasoa noudattaen. Tilat suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi ja 
viihtyisiksi. Osa yhteistiloista suunnitellaan siten, että ne voidaan osoit-
taa kuntalaiskäyttöön silloin, kun ne eivät ole päiväkodin käytössä. 
Hanketta varten on tehty asemakaavan muutos, joka mahdollistaa noin 
kolme kertaa nykyistä suuremman päiväkotirakennuksen rakentamisen 
nykyisen päiväkodin tilalle.

Uudisrakennukselle toteutetaan uusi ulkoilupiha. Piha varustetaan eri-
ikäisille päiväkotilapsille soveltuvilla välineillä. 

Kaupungin energiatehokkuustavoitteiden sekä Hiilineutraali Helsinki 
2035 -toimenpideohjelman mukaisesti tavoitteena on määräystasoa pa-
rempi energiatehokkuus sekä paikalla tuotettu uusiutuva energia. Pää-
osa uudisrakennuksen lämmitystarpeesta katetaan maalämmöllä. Säh-
köenergiaa tuotetaan vesikatolle sijoitettavalla aurinkosähköjärjestel-
mällä vähintään 10 prosenttia sähköntarpeesta.

Tavoitteena on hakea kohteelle rakennuksen Joutsenmerkkiä, joka olisi 
ensimmäinen kaupungin toteuttama, Joutsenmerkki-kriteerit täyttävä 
hanke. Suomessa on toteutettu toistaiseksi vasta kaksi päiväkotia ja 
neljä koulua joutsenmerkittyinä. Rakenteilla on kaksi joutsenmerkkiä 
hakevaa koulua ja yksi päiväkoti.

Hankesuunnittelun enimmäiskustannusarvioon on sisällytetty Joutsen-
merkille laskettu erillinen hankekustannusarvio, joka ei välttämättä rea-
lisoidu kokonaan. Monet joutsenmerkkikriteerit, kuten valaistuksen tar-
peenmukainen ohjaus ja aurinkosähkö noudattavat kaupungin nykyisiä 
toimintamalleja eli niistä ei muodostu kustannusvaikutuksia ns. nor-
maaliin rakentamiseen verrattuna. 

Joutsenmerkitty rakennus ei pääosin edellytä suunnitteluratkaisultaan 
normaalista poikkeavaa, mutta joutsenmerkkikriteerien täyttymistä on 
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todennettava jatkuvasti suunnittelun edetessä mm. esitettyjen materi-
aalien ja rakenteiden sekä vaadittujen toiminallisuuksien osalta. Raken-
tamisessa käytettyjä rakennusmateriaaleja ja kemikaaleja valvotaan. 
Rakennuksesta on oltava täydellinen tuoteloki ja lähes kaikkien tuottei-
den on oltava joutsenmerkittyjä tai ne pitää erikseen hyväksyttää jout-
senmerkkiorganisaatiolla. Hyväksytettävien tuotteiden tulee täyttää kri-
teerivaatimukset. 

Ympäristömerkintään toimitettavan materiaalin koostaminen ja doku-
mentaatio edellyttävät hankkeessa lisäresurssointia.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on noin 2 400 brm² ja noin 1 800 htm².

Rakentamiskustannukset

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 11 353 000 euroa (4 738 euroa/brm²) syyskuun 2020 kustannusta-
sossa.

Hankesuunnitteluvaiheen Joutsenmerkki-lisäkustannusarvio on arvonli-
säverottomana yhteensä 1 000 000 euroa. Hankesuunnitteluvaiheessa 
on käytetty jo noin 100 000 euroa.

Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio ilman Joutsenmerkkilisää on 
arvonlisäverottomana yhteensä 10 453 000 euroa (4 363 euroa/brm²).

Talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelmassa on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu riittävä 
rahoitus vuosiksi 2021-2030 siten, että hankkeen laajuus on 2 400 brm² 
ja toteutus vuosina 2022-2023.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Uudisrakennuksen kuukausivuokra on enintään noin 64 796 euroa ja 
vuosivuokra enintään noin 777 554 euroa. Kuukausivuokra on 33,28 
euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on noin 26,75 euroa/htm², yl-
läpitovuokran osuus noin 6,03 euroa/htm² ja hallintokulun osuus 0,50 
euroa/htm². Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kus-
tannusten mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan 
ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Väistötilat

Rakentaminen edellyttää nykyisen päiväkodin purkamista sekä toimin-
nan siirtämistä väliaikaisiin väistötiloihin. Kaupunkiympäristön toimiala 
selvittää väistötilaratkaisua erillisenä hankkeena.
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Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön ja kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen sekä kaupunginkanslian yhteistyönä. Hanke-
suunnittelun aikana on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvontapalvelu-
jen, ympäristöpalvelun sekä pelastuslaitoksen edustajia.

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla. Raken-
nuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpitopalvelu.

Uudisrakennus on suunniteltu toteutettavaksi siten, että työt alkavat 
huhtikuussa 2022 ja tilat valmistuvat elokuussa 2023.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa lausunnossaan 19.1.2021 § 7 
hankesuunnitelman hyväksymistä ja toteaa, että hanke vastaa hyvin 
kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on ko-
konaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta

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

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 16.12.2020

Oheismateriaali

1 Hankesuunnitelman 16.12.2020 liitteet
2 Joutsenmerkki-opas rakennusten hakemusprosessista

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 19.01.2021 § 7

HEL 2020-013533 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon osoit-
teeseen Soittajantie 10 toteutettavan päiväkoti Vanhaisen korvaavan 
uudisrakennuksen 16.12.2020 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 1). 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti 
päiväkoti Vanhaisen pedagogisessa suunnitelmassa, toiminnallisissa 
tavoitteissa ja tilaohjelmassa esitettyjä pedagogisia tavoitteita tukeva ti-
lojen toiminnallisuus tulee varmistaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön ja las-
ten näkemykset tilojen kehittämisessä. Myös tilojen ääneneristyksen ja 
-vaimennuksen huolelliseen toteutukseen sekä valaistukseen tulee 
kiinnittää huomiota. Toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia 
työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintaraken-
teet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, projektiarkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.01.2021 
§ 4

HEL 2020-013533 T 10 06 00
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Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Soittajantie 10 toteutettavan 
päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen 10.12.2020 päivätyn hanke-
suunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on noin 
2 400 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 11 353 000 euroa syyskuun 2020 kustannustasossa ehdolla, 
että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puol-
tavan lausunnon.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, projektinjohtaja, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi
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§ 168
Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ja Helsinki Marketing Oy Ltd:n toi-
mintojen yhdistäminen ja uuden yhtiön perustaminen sekä matkai-
luneuvontapalvelujen siirto kaupungille

HEL 2020-014331 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

Esteelliset: Liisa Kivelä, Markus Kühn, Marja-Leena Rinkineva, Jenni 
Rope
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

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

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Loppuraportti - Helsingin kv-kilpailukyvyn edistäminen
2 Rakennejärjestelyselvitys
3 Perustamissopimusluonnos
4 Yhtiöjärjestysluonnos
5 Talouslaskelmat
6 Omistajastrategialuonnos
7 Valtiontuki- ja hankintaoikeudellinen selvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

 perustaa Helsinki Partners Oy, ruotsiksi Helsinki Partners Ab, eng-
lanniksi Helsinki Partners Ltd -nimisen osakeyhtiön, 

 hyväksyä liitteinä 1–2 olevat luonnokset yhtiön perustamissopimuk-
seksi ja yhtiöjärjestykseksi,
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 hyväksyä perustettavan yhtiön omistajastrategian liitteenä olevan 
luonnoksen mukaisesti ja omistajastrategian osana hyväksyä halli-
tuksen jäsenten palkkioperusteeksi palkkioryhmän B,

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita yhtiön perustamisvai-
heessa merkitsemään kaupungin lukuun yhtiön kaikki osakkeet,

 osoittaa 400 000 euroa talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, 
Khn käytettäväksi, muut kohteet kaupunginkanslian talous- ja suun-
nitteluosaston käytettäväksi yhtiön osakkeiden merkintähintojen 
maksamiseen, 

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön pe-
rustamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet sekä oikeuttaa oikeus-
palvelut tekemään tarvittaessa perustamissopimukseen ja yhtiöjär-
jestykseen vähäisiä muutoksia.

Samalla kaupunginhallitus päättää hyväksyä matkailuneuvontapalvelu-
jen ja niihin liittyvien toimintojen sekä henkilöstön siirron Helsinki Mar-
keting Oy Ltd:stä kaupungin organisaatioon kaupunginkanslian elinkei-
no-osastolle ja kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita yhteis-
työssä elinkeino-osaston, henkilöstöosaston sekä talous- ja suunnitte-
luosaston kanssa hoitamaan siirtoon liittyvät tarpeelliset käytännön 
toimenpiteet kaupungin osalta.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunki omistaa Helsinki Abroad Ltd Oy:n (jäljempänä myös Abroad), 
Helsinki Business Hub Ltd Oy:n (jäljempänä myös HBH) ja Helsinki 
Marketing Oy Ltd:n (jäljempänä myös Marketing) osakekannat koko-
naisuudessaan. 

Helsinki Abroad Ltd Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikon-
sernia ylläpitää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yhteistyökump-
paneiden etuja ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 49 §:n tarkoitta-
mana kuntien yhteistoimintana.

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n toimialana on ulkomaisten investoin-
tien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoi-
minnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja 
innovaatiotoiminnan kehittäminen seudulla. Yhtiön tarkoituksena on 
kehittää Helsingin seutua kansainvälisesti kiinnostavana ja houkuttele-
vana liiketoiminta- ja innovaatioympäristönä. Yhtiön tavoitteena on luo-
da työpaikkoja ja pilotointimahdollisuuksia pääkaupunkiseudulle, hank-
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kia kasvupääomaa startupeihin sekä edistää vientisopimusten synty-
mistä.

Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimialana on osana Helsingin kaupunki-
konsernia Helsingin ja Helsingin seudun kansainvälisen tunnettuuden 
ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen, kaupunkimarkkinoinnin 
vaikuttavuuden kehittäminen, markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalve-
lujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön ja palvelujen kehittäminen, 
erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuottaminen ja järjestäminen se-
kä kumppanuuksien hankinta ja hoito. Lisäksi yhtiö harjoittaa matkailu-
neuvontaa ja siihen liittyvää myynti- ja välitystoimintaa.

Kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen

Kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan kaupungin tavoitteena on olla 
Euroopan kiehtovimpia sijaintipaikkoja uutta luovalle startup-toiminnalle 
ja houkuttelevin osaamiskeskittymä yrityksille ja yksilöille, jotka halua-
vat tehdä maailmasta paremman paikan. Tätä strategialinjausta toteu-
tetaan muun muassa kaupungin elinvoima- ja markkinointiyhtiöiden 
kautta. 

Vuoteen 2050 mennessä lähes seitsemänkymmentä prosenttia maail-
man ihmisistä asuu kaupungeissa. Samalla kilpailu kaupunkien välillä 
kovenee. Kilpailussa erottautumisen keinoja ovat esimerkiksi turvalli-
suus, ilmasto, avoimuus, kestävyys, asuminen, liikkuminen, koulutus- 
ja työskentelymahdollisuudet, kulttuuri ja palvelut. Elämänlaatu on yksi 
keskeisimpiä kilpailutekijöitä. Erityisesti koronakriisin jälkeen henkisen 
ja sosiaalisen pääoman merkitys kaupunkien kilpailukyvyn muodosta-
misessa korostuu. 

Helsinki pärjää hyvin monissa kansainvälisissä vertailuissa. Ulkomaiset 
investoinnit ja matkailijamäärät olivat ennen pandemiaa hyvällä kasvu-
uralla. Silti etenkin Tukholma ja Kööpenhamina onnistuvat houkuttele-
maan Helsinkiä huomattavasti enemmän osaajia, pääomia ja matkaili-
joita.

Helsinki Business Hubin osakkeiden ostaminen

Kaupunginhallitus päätti 1.6.2020, § 333 hyväksyä 110 Helsinki Busi-
ness Hub Ltd Oy:n osakkeiden hankkimisen yhtiön muilta omistajilta 
niin, että osakkeiden omistusoikeus siirtyy kaupungille vuoden 2020 lo-
pussa. 

Osakekaupan myötä jokaisella pääkaupunkiseudun kaupungilla on 
mahdollisuus keskittyä invest in -toiminnassa omiin vahvuuksiinsa ja 
tehdä järjestelyjä, jotka mahdollistavat kaupunkien sisäisten synergioi-
den paremman hyödyntämisen. Yhteistyö pääkaupunkiseudun kau-
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punkien ja maakuntaliiton välillä on kuitenkin tärkeää tulevaisuudessa-
kin.

Osakkeiden hankkimisen varmistuttua kaupunki käynnisti selvityksen 
siitä, miten kansainväliseen kilpailukykyyn liittyvät toiminnot tulisi tule-
vaisuudessa järjestää kaupungin sisällä kaupungin kunnianhimoista st-
rategiaa mahdollisimman hyvin tukevalla tavalla.

Selvityksen keskeisinä tavoitteina olivat:

 Ymmärtää kaupungin kilpailukyvyn kehittämisen nykytila sekä ar-
vioida nykytilaa suhteessa verrokkikaupunkien toimintoihin.

 Tunnistaa kilpailukyvyn kannalta keskeiset toimintaympäristömuu-
tokset, joihin kaupungin kilpailukyvyn tuottamisella vastataan.

 Muodostaa näkemys siitä, mihin osa-alueisiin ja miten kaupungin on 
panostettava toimintaympäristömuutokset, verrokkikaupungit ja eri 
sidosryhmien näkemykset ja tarpeet huomioiden.

 Arvioida nykyistä kaupungin kilpailukyvyn rakentamisen toiminta-
mallia ja tehdä ehdotuksia mahdollisen uuden toimintamallin raken-
teesta.

 Sitouttaa ja motivoida kaupunkiorganisaation keskeisiä toimijoita 
kaupungin kilpailukyvyn kehittämiseen.

Korkia Consulting Oy:n selvitys

Korkia Consulting Oy:ltä tilattiin kesäkuussa 2020 selvitys, jossa tar-
kasteltiin niitä toimintamalleja, joilla kaupunkiin houkutellaan vierailijoi-
ta, osaajia, yrityksiä ja investointeja. Tavoitteena oli ymmärtää nykyis-
ten toimintamallien vahvuudet ja kehityskohteet kaikkien osa-alueiden 
kohdalla ja luoda päivitetty toimintamalli, minkä myötä Helsingin kan-
sainvälinen kilpailukyky kehittyy entisestään. Työn kohteena olivat eri-
tyisesti Helsinki Business Hub Ltd Oy, Helsinki Marketing Oy Ltd ja 
NewCon kasvutiimi, mutta toimintaa tarkasteltiin myös laajemmin koko 
kaupungin näkökulmasta.

Liitteenä oleva selvityksen loppuraportti valmistui lokakuun lopussa 
2020. Analyysin tuloksena tunnistettiin, että ammattimaisesta ja tulok-
sellisesta työstä huolimatta lisätehoja voidaan löytää yhteistyötä tiivis-
tämällä. Kansainvälisten kohderyhmien houkuttelun toiminnalle koko-
naisuutena ei ole asetettu selkeitä tavoitteita, ja nykyinen toimintamalli 
ja sen roolitus on keskeisille kaupungin toimijoille epäselvä.

Nykytilan keskeisiksi vahvuuksiksi tunnistettiin onnistumiset yhteisissä 
ponnistuksissa ja kampanjoissa, joissa roolit ja johtajuus ovat selkeitä, 
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erityisesti Helsinki Marketingin ja Helsinki Business Hubin osaaminen 
ja toiminta omilla osa-alueillaan, kehittämishaluinen asenne ja avoi-
muus yhteistyölle sekä motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Nykytilan keskeisiä haasteita ovat puolestaan johdonmukaisuuden puu-
te yhteistoiminnassa, puutteellinen kokonaisuuden johtaminen ja epä-
selvät strategiset tavoitteet koko toiminnan näkökulmasta, paikoittainen 
roolien epäselvyys ja toisten osapuolten tekemisen tuntemi-
sen/läpinäkyvyyden vähäisyys sekä osaajien houkuttelun puuttuvat py-
syvät rakenteet.

Loppuraportissa Korkia Consulting Oy ehdotti johtopäätöksenä, että 
otettaisiin käyttöön uusi toimintamalli, joka pohjaa vahvoihin ja selkei-
siin tavoitteisiin kaupungin taholta, ketterään kaupunkimarkkinointi ja 
invest in -yhtiöön sekä palvelupolkujen kokonaiskoordinaatioon. 

Vaikka kaupungin kansainvälisen tunnettuuden lisäämiseksi on tehty 
valtavasti tuloksekasta työtä, on tunnettuus edelleen heikkoa, ja aktii-
vista työtä on jatkettava. Helsingin tunnettuutta pitää rakentaa syste-
maattisesti, ja investointeja, yrityksiä, osaajia ja vierailijoita houkutella 
kaupunkiin aktiivisesti. Toiminnan on oltava vahvasti kaupungin tavoit-
teiden mukaista, mutta sillä tulee samalla olla mahdollisuudet tarttua 
ketterästi kiinni muuttuvan maailman mahdollisuuksiin sekä toteuttaa 
hankkeita myös ulkoisen rahoituksen avulla. Näistä syistä loppuraportin 
ehdotuksena oli ko. toimintojen sijoittaminen kaupungin omistamaan 
yhtiömuotoiseen organisaatioon.

Tehdyn laajan selvityksen perusteella ehdotuksena oli, että HBH, Hel-
sinki Marketing ja Helsinki Abroad tuodaan samaan yhtiöön. Keskei-
simmät perustelut ehdotukselle olivat:

 synergiaedut markkinoinnin toimenpiteiden ja osaamisen kautta, 

 back office -toimintojen päällekkäisyyksien poistuminen ja toiminnan 
laadun parantaminen yhdistetyillä resursseilla,

 vapautuneita resursseja kolmansien osapuolien yhteistyön koordi-
nointiin ja uuteen tekemiseen (isompia caseja, kovempia tavoittei-
ta), 

 ”yksi Helsinki” -viesti on tehokkaampi halutuille kohderyhmille, 

 mahdollistaa selkeän kokonaisuuden asiakkaan näkökulmasta ja 
yksinkertaisemman palveluprosessin sekä

 muut vielä tunnistamattomat synergiaedut. 
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Kyseinen ehdotus nousi vahvasti esiin eri vaiheessa kehitystyötä myös 
erityisesti Helsinki Business Hubin ja Helsinki Marketingin henkilöstöltä.

Esitetyt muutokset selkeyttävät eri toimijoiden roolia sekä tuovat suun-
nitelmallisen rakenteen kokonaisuuden johtamiseksi samaan suuntaan, 
mikä vastaa uudelle toimintamallille asetettuja toiveita. Uusi yhtiö toimii 
tiiviissä yhteistyössä kaupunkiorganisaation kanssa, mutta voi yhtiö-
muodon kautta toimia vapaammin tavoitteiden toteuttamiseksi. Selkeä 
rakenne mahdollistaa reagoinnin muuttuvan maailman tarpeisiin Hel-
singin kilpailukyvyn kehittämiseksi yhdessä.

Yhtiöiden toimintojen yhdistämistä koskeva juridinen selvitys

Korkia Consultingin toteuttaman selvityksen perusteella päätettiin jat-
kaa asian valmistelua siltä pohjalta, että Abroadin, HBH:n ja Marketin-
gin toiminnot yhdistettäisiin. 

Järjestelyn toteuttamisen juridisten reunaehtojen varmistamiseksi to-
teutettiin Ernst & Young Oy:n kanssa selvitys, jossa tarkasteltiin erityi-
sesti toimintojen yhdistämisen toteutustapaan liittyviä yhtiöoikeudellisia 
ja verotuksellisia näkökohtia, uuden yhtiön perustamiseen liittyviä työ-, 
hankinta- ja valtiontukioikeudellisia säännöksiä sekä uuden yhtiön ta-
loudellisia mallinnuksia.

Helsinki Abroadin osalta valmistelun edetessä todettiin, että tässä vai-
heessa on tarkoituksenmukaista, että yhtiö jatkaa toimintaansa erillise-
nä yhtiönä nykyisen toimintamallin pohjalta. Yhtiön mahdollista liittämis-
tä kokonaisuuteen myöhemmin tarkastellaan erikseen, jos se osoittau-
tuu perustelluksi uuden yhtiön varsinaisen toiminnan alkamisen jäl-
keen. 

Helsinki Business Hubin ja Helsinki Marketingin yhdistäminen on mah-
dollista toteuttaa juridisesti useammalla erilaisella toteutustavalla. Val-
mistelun yhteydessä tarkoituksenmukaisimmaksi tavaksi on arvioitu yh-
tiöiden sulautuminen uuteen ennen sulautumista perustettavaan yh-
tiöön (absoptiosulautuminen). Sulautuvien yhtiöiden varat ja velat siir-
tyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle yhtiölle, kun sulautumisen 
täytäntöönpano on rekisteröity. Samanaikaisesti sulautuvat yhtiöt pur-
kautuvat. Sulautuvien yhtiöiden hallitusten ja toimitusjohtajien on mah-
dollisimman pian sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen laadittava ti-
linpäätös ja toimintakertomus ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitet-
ty yhtiökokouksessa (lopputilitys). Sulautuneiden yhtiöiden hallitusten 
on viivytyksettä lopputilitykseen liittyvien toimien jälkeen kutsuttava 
osakkeenomistajat osakkeenomistajien kokoukseen vahvistamaan lop-
putilitys. Kokoukseen sovelletaan, mitä yhtiökokouksesta säädetään.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2021 35 (103)
Kaupunginhallitus

Asia/8
08.03.2021

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

Uusi yhtiö on tarkoitus perustaa mahdollisimman pian sitä koskevien 
päätösten tekemisen jälkeen ja samalla käynnistää mahdollisimman 
pian nykyisten yhtiöiden muodolliset sulautumisprosessit. 

Sulautumiset on mahdollista toteuttaa veroneutraalisti. Sulautumisen 
yhteydessä yhtiöiden työntekijät siirtyvät uuden yhtiön palvelukseen en-
tisin ehdoin eli ns. vanhoina työntekijöinä. Järjestelyn toteutustapa ei 
mahdollista HBH:n vuosien 2018 ja 2019 suunnitelmallisten tappioiden 
vähentämistä uuden yhtiön verotuksessa. Tämän ei kuitenkaan ole ar-
vioitu olevan ohjaava tekijä uuden yhtiön muodostamiseen liittyvän to-
teutustavan valinnassa, sillä uuden yhtiön tavoitteena ei ole tuottaa 
voittoa, eikä tappioiden määräaikaisella vähennysoikeudella siten ole 
olennaista merkitystä yhtiön tai kaupungin näkökulmasta.

Uusi yhtiö perustetaan käyttäen kaupungin hyvän hallintotavan mukais-
ta malliyhtiöjärjestystä. Uuden yhtiön perustamissopimus- ja yhtiöjärjes-
tysluonnokset ovat liitteenä.

Muutostyöryhmä

Kansliapäällikkö asetti 14.1.2021, § 11 kansainvälisen kilpailukyvyn ja 
vetovoiman edistämisen muutostyöryhmän. 

Työryhmän tehtävänä on yhteisen toimintakulttuurin kehittämisen kaut-
ta vahvistaa HBH:n, Helsinki Marketingin ja Helsinki Abroadin henkilös-
tön sitoutumista valmistelussa olevaan muutokseen, rakentaa näkymää 
tulevaan yhteiseen organisaatioon, taata tasa-arvoinen ja yhdenvertai-
nen toimintakulttuurin rakentamisen pohja sekä valmistella uuden yh-
tiön toiminnan käynnistämistä siirtymävaiheen ajan.

Muutosryhmä toteuttaa tehtäväänsä käytännön projektien kautta muun 
muassa kartoittamalla yhtiöiden päällekkäistä tekemistä ja osaamista, 
suoraviivaistamalla ja yhtenäistämällä yhtiöiden suunnittelu- ja toteu-
tusprosesseja, vahvistamalla henkilöstön ymmärrystä yhdistettävistä 
toiminnoista ja organisaatiokulttuureista sekä hallitsemalla henkilöstön 
odotuksia uuden kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin yhtiön pe-
rustamiseen liittyen.

Muutostyöryhmä huolehtii siitä, että henkilöstön kuuleminen varmiste-
taan yhdistymisprosessin kaikissa vaiheissa, henkilöstölle tarjotaan 
ajantasaista tietoa muutosprosessin etenemisestä sekä ennakoidaan ja 
reagoidaan nopeasti esiin nouseviin käytännön työhön liittyviin kysy-
myksiin. 

Muutostyöryhmän toiminnan tarkoitus on sujuvoittaa siirtymää uuteen 
yhtiöön ja se valmistelee uuden yhtiön toimivan johdon ja hallituksen 
järjestäytymistä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2021 36 (103)
Kaupunginhallitus

Asia/8
08.03.2021

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

Työryhmän toimikausi on 4.1.–31.5.2021.

Matkailuneuvontapalvelut ja niihin liittyvät toiminnot

Korkia Consulting Oy:n selvityksessä ehdotettiin, että matkailun edis-
täminen keskitetään kaupunkiorganisaatioon ja ns. destination mana-
gement office -toiminta rakennetaan selkeäksi omaksi kokonaisuudek-
seen. 

Loppuraportin mukaan matkailun edistämiseksi on nykyiseen Helsinki 
Marketingin ja kaupungin elinkeino-osaston matkailun edistämisen re-
surssi- ja vastuujaotteluun saatava aikaan nykyistä selkeämpi ja vah-
vemmin koordinoitu rakenne. Tämän lisäksi Helsingin kaupungin nykyi-
sestä matkailun edistämisen toimintamallista puuttuu Destination ma-
nagement office -toiminta. Korkian ehdotuksena oli, että ko. toiminta 
käynnistetään kaupunkiorganisaatiossa, ja samaan kokonaisuuteen si-
joitetaan myös tällä hetkellä Helsinki Marketingin alaiset matkailun 
neuvontapalvelut. Helsinki Marketingissa ko. tehtävissä työskentelee 
tällä hetkellä yhdeksän henkilöä, jotka siirtyisivät kaupungin palveluk-
seen.

Matkailun toimintojen kokoaminen yhteen nousi vahvasti esiin sekä ke-
hitystyön puitteissa tehdyissä haastatteluissa, kyselyssä että työpajois-
sa. Tällä hetkellä kaupungin matkailuneuvonnan toiminnot ovat Helsinki 
Marketingin alla ja monet muut keskeiset toiminnot kaupungin alaisuu-
dessa. Kokonaisuus pitäisi olla jommankumman organisaation alaisuu-
dessa yhtenä ja riittävästi resursoituna kokonaisuutena.

Destination management office -toiminta pitää olla vahvasti linkitettynä 
kaupungin laajempiin viestintä- ja maineenrakennustoimintoihin, mutta 
myös kiinteästi kaupunkimarkkinointi ja invest in -yhtiön tekemän työn 
kanssa. Tämä voidaan varmistaa yhteisellä koordinoinnilla ja samojen 
tavoitteiden toteuttamisella.

Jatkovalmistelun aikana on tarkasteltu edelleen Helsinki Marketingin 
matkailuneuvontapalvelujen ja niihin liittyvien toimintojen asemaa osa-
na valmistelussa olevaa uuden yhtiön muodostamaa kokonaisuutta. 
Lähtökohtana on ollut, että kaupungin matkailua tulee johtaa määrätie-
toisesti kohti koronan jälkeistä aikaa, jossa korostuu kestävä kehitys, 
turvallisuus, tiedolla johtaminen ja kansainvälinen kilpailu. Matkailua tu-
lee johtaa verkostona yhteistyössä uuden yhtiön, kaupungin eri toimia-
lojen sekä matkailuelinkeinon ja muiden ulkoisten toimijoiden kanssa.

Asia on tarkoitus ratkaista siten, että kaupunginkanslian elinkeino-
osastolle perustetaan uusi matkailuyksikkö, jota johtaa matkailupäällik-
kö. Yksikkö toimii laajapohjaisessa ja pragmaattisessa yhteistyössä 
uuden perustettavan kansainvälisen markkinoinnin ja invest in -yhtiön, 
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viestintäosasto, kaupunkiympäristön toimialan, kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan sekä matkailutoimialan yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Edellyttäen, että Helsinki Marketingin matkailuneuvontapalveluiden 
henkilöstön siirto kaupungin palvelukseen hyväksytään sekä kaupungin 
että yhtiön toimesta, päätetään myöhemmin erikseen kaupunginkans-
lian toimintasäännön muuttamisesta matkailuyksikön perustamiseen 
liittyen. 

Matkailuneuvontapalveluiden ja niihin liittyvien toimintojen sekä henki-
löstön siirtoon liittyvät sopimukset laaditaan ja allekirjoitetaan viimeis-
tään syksyllä 2021. Henkilöstösiirrot toteutetaan ennen Helsinki Marke-
tingin sulautumista uuteen yhtiöön niin, että henkilöt siirtyvät ns. van-
hoina työntekijöinä kaupungin palvelukseen.

Henkilöstö

Toimintojen yhdistäminen on suunniteltu toteutettavaksi niin, että HBH 
ja Helsinki Marketing sulautuvat kaupungin uuteen kansainväliseen in-
vestointien houkuttelu- ja markkinointiyhtiöön. Sulautumistilanteessa 
yhtiöiden työntekijöiden työsuhteet siirtyvät automaattisesti entisin eh-
doin vastaanottavaan yhtiöön osana yleistä varojen ja velkojen siirty-
mistä.

Yhtiöiden toimintojen yhdistämistä valmisteltaessa on eri vaiheissa 
huolehdittu siitä, että henkilöstön kuuleminen varmistetaan yhdisty-
misprosessin kaikissa vaiheissa, henkilöstölle tarjotaan ajantasaista tie-
toa muutosprosessin etenemisestä sekä ennakoidaan ja reagoidaan 
nopeasti esiin nouseviin käytännön työhön liittyviin kysymyksiin.

Muodollisen yhteistoimintamenettelyn osalta sulautuvien yhtiöiden tulee 
tiedottaa henkilöstöä sulautumisesta yhteistoimintalaissa tarkoitetuin 
tavoin hyvissä ajoin ennen sulautumista sen jälkeen, kun päätös sulau-
tumisesta on tehty.

Kaupungin konserniohjeen mukaan tytäryhteisöt kuuluvat työnantaja-
järjestöön ja soveltavat järjestäytymisensä mukaista työehtosopimusta. 
Helsinki Business Hub on Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsen 
ja Helsinki Marketing puolestaan Avaintyönantajat Avainta ry:n jäsen. 
Yhtiöissä on sovellettu tähän järjestäytymiseen perustuen eri työehto-
sopimuksia. Molempien työehtosopimusten sopimuskaudet päättyvät 
maaliskuun lopussa 2022. Siihen asti Helsinki Business Hubista ja Hel-
sinki Marketingista uuteen yhtiöön siirtyviin työntekijöihin sovelletaan 
yhtiöiden tämänhetkisiä työehtosopimuksia. Uusi yhtiö tekee myöhem-
min erikseen päätöksen omasta järjestäytymisestään ja työehtosopi-
muksesta, jota se tulee noudattamaan huhtikuun alusta 2022 lähtien. 
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Kaupungin organisaatioon siirtyvän matkailuneuvontapalvelujen ja nii-
hin liittyvien toimintojen muodostaman kokonaisuuden osalta yhteistoi-
mintamenettelyt toteutetaan kaupungin toimintatavat huomioon ottaen.

Talous

Uusi yhtiö tulee toimimaan samankaltaisella taloudellisella rakenteella 
kuin Helsinki Business Hub ja Helsinki Marketing tällä hetkellä. Uuden-
kin yhtiön tulot muodostuvat pääosin kaupungin suorituksista. 

Ernst & Young Oy:n avulla valmistelun aikana on tehty alustavaa talou-
dellista mallinnusta uuden yhtiön toiminnasta sulautuvien yhtiöiden 
edellisten vuosien toteumien ja tulevien vuosien ennusteiden perusteel-
la. 

Talousmallinnusten tulokset riippuvat voimakkaasti oletuksista, joita 
laskelmissa käytetään, mutta laskelmat osoittavat, että kaupungilta tu-
levan liikevaihdon tarve on tulevaisuudessakin merkittävä. Yhtiöiden 
nykytoimintojen jatkuessa matkailuneuvontapalveluja ja vuonna 2022 
päättyvää Health Capital Helsinki 2.0 -hanketta lukuun ottamatta aiem-
paa vastaavina kaupungin osuuden suuruusluokka on laskelman mu-
kaan noin 8 miljoonaa euroa vuodessa lähivuosien aikana.

Mahdolliset muutokset uuden yhtiön toiminnan volyymeihin vaikuttavat 
kaupungilta tulevan vuotuisen liikevaihdon tarpeeseen ottaen huo-
mioon, että yhtiön mahdollisuudet ulkopuolisen rahoituksen hankkimi-
seen ovat valtiontukiarvioinnin perusteella käytännössä rajalliset. Toi-
saalta ulkopuolisen rahoituksen merkittävä osuus voi olla haasteellista 
myös yhtiön tehtävän ja roolin toteuttamisen näkökulmasta. Yhtiön tar-
koituksena on toteuttaa nimenomaan kaupungin elinvoimaisuuteen, kil-
pailukykyyn sekä vetovoimaisuuteen liittyviä tavoitteita ja tuottaa kau-
pungille niihin liittyviä palveluita, joten toiminnan suuntaamisen tulee 
perustua nimenomaan kaupungin tahtotilaan ja ohjaukseen. 

Liitteenä on ns. perusskenaarion mukainen taloudellinen mallinnus 
vuosille 2021–2025. 

Uuden yhtiön perustamisen yhteydessä yhtiöön on tarpeen sijoittaa 
omaa pääomaa, jotta uusi yhtiö pystyy käynnistämään toimintansa 
ylösajon ja muun muassa toimitusjohtajarekrytoinnin jo ennen kuin sille 
siirtyvät Helsinki Business Hubin ja Helsinki Marketingin olemassa ole-
vat varat ja kaupunki alkaa ostaa siltä palveluita. Lisäksi uudelle yhtiölle 
aiheutuu kustannuksia toimintojen yhdistämiseen liittyen (yhteiset toimi-
tilat, mahdolliset järjestelmämuutokset jne.). Tarkoituksenmukaiseksi 
oman pääoman määräksi on yhtiön perustamisen yhteydessä arvioitu 
0,4 miljoonaa euroa. 
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Uuden yhtiön talousmalli liittyy kiinteästi jäljempänä kuvattuihin valtion-
tuki- ja hankintaoikeudellisiin selvityksiin ja tulkintoihin. Talousmalli on 
suunniteltu perustavaksi kaupungin palveluostoihin yhtiöltä. Vastineeksi 
yhtiön kaupungin hyväksi tuottamista palveluista kaupunki maksaa yh-
tiölle arvonlisäverollisia korvauksia. Talousmallin perusteena tulee ole-
maan kaupungin ja yhtiön välillä solmittava palvelusopimus tai vastaa-
va, jossa määriteltyjen tavoitteiden ja palvelukokonaisuuksien toteutu-
mista, siihen liittyvien palvelujen sisältöä sekä kaupungin palveluosto-
jen tulevaa määrää tarkastellaan kaupungin vuotuiset talousarviota 
koskeva päätökset huomioon ottaen. Palvelusopimus laaditaan kau-
pungin ja yhtiön välille myöhemmin erikseen, viimeistään vuotta 2022 
koskien. 

Ennen palvelusopimuksen laatimista tarkennetaan kaupungin ja uuden 
yhtiön välisiin palveluostoihin liittyviä arvonlisäverotuksellisia kysymyk-
siä. Jos vero-oikeudellisten näkökulmien perusteella osoittautuu tar-
peelliseksi tarkastella taloudellista toimintamallia uudelleen, selvitetään 
vaihtoehtona kaupungin vuosiavustukseen perustuvaa toimintamallia.

Yhtiön omistajastrategia

Kaupunginhallitus päätti liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevista omis-
tajapoliittisista linjauksista 26.4.2011. Erityisesti omistuksen säilyttämis-
tä koskevia linjauksia on sen jälkeen muutettu tytäryhteisökohtaisesti 
tarvittaessa. 

Nykyiset omistajapoliittiset linjaukset eivät enää ole riittävän kattavat 
välittääkseen kaupungin omistajatahdon tytäryhteisöjen ja -säätiöiden 
hallituksille ja toimitusjohtajille. Omistajastrategioilla tulee pystyä aiem-
paa paremmin tukemaan ja edistämään tytäryhteisöjen pitkäaikaista 
kehittymistä. Kaupunginkansliassa on valmisteltu uudenlainen tytäryh-
teisökohtaisen omistajastrategian malli, jonka avulla on tarkoituksena 
kuvata tytäryhteisön johdolle kaupungin pidemmän aikavälin tavoitteita 
ja odotuksia yhteisöä kohtaan, jotta yhteisön johto osaa johtaa ja kehit-
tää toimintaa oikean suuntaisesti oman toimivaltansa puitteissa. 

Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan stra-
tegista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista 
hyötyä pitkällä aikavälillä. Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrate-
giat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryh-
teisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. lin-
jauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudes-
sa.

Omistajastrategian linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille 
yhteisön omistamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehit-
tymistä. Omistajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitse-
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mään vuotta ja niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategia-
kausittain tai yksittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi 
toimintaympäristön merkittävien muutosten johdosta.

Perustettavalle uudelle investointien houkuttelu- ja markkinointiyhtiölle 
on laadittu omistajastrategialuonnos osana kokonaisjärjestelyn valmis-
telua. Luonnos on liitteenä.

Omistajastrategian mukaan uuden yhtiön tarkoituksena ja tehtävänä on 
kaupungin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kasvattaminen 
kaupungin strategiaan ja kaupungin asettamiin tavoitteisiin perustuen. 
Yhtiö edistää kaupungin kestävää kasvua, investointien, osaajien ja 
vierailijoiden houkuttelua, kaupungin kansainvälistä myyntiä ja markki-
nointia sekä kansainvälisen tunnettuuden parantumista ja brändin ra-
kentamista.

Kaupungilla on strateginen intressi yhtiön omistamiseen. Yhtiö on kes-
keinen väline kaupungin kansainväliseen kilpailukykyyn ja vetovoimaan 
sekä elinvoimaisuuteen liittyvien tavoitteiden toteuttamisessa.

Uusi yhtiö kuuluu kaupungin konserniohjauksessa pormestarin toimia-
laan muiden kaupungin elinvoimaisuuteen ja markkinointiin liittyvien ty-
täryhteisöjen tavoin.

Yhtiön tavoitteena on houkutella onnistuneesti yrityksiä, investointeja, 
osaajia ja vierailijoita sekä B2B-tapahtumia Helsinkiin. Yhtiö rakentaa 
menestyksekkäästi kaupungin kansainvälistä tunnettuutta ja brändiä. 
Yhtiön toiminta on johdonmukaista ja selkeässä suhteessa kaupunkist-
rategian toteutusta ohjaavien tavoitteiden ja painopisteiden kanssa.

Uuden yhtiön hallituksen tulee kollektiivisesti omata osaamista erityi-
sesti seuraavista yhtiön toimialaan liittyvistä alueista: kansainvälinen lii-
ketoiminnan ja investointien houkuttelu, myynti, markkinointi ja brändin 
rakentaminen, asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen, ekosystee-
mien rakentaminen, sijoittajayhteistyö sekä digitaalinen liiketoiminta.

Yhtiölle asetettavia keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa kaupungin 
tunnettuuden ja vetovoiman kasvu sekä asiakaskeskeisyys. Tavoittei-
den avainmittareita ovat muun muassa kaupungin tunnettuuden kehit-
tyminen valituissa kohderyhmissä, segmenteissä ja maantieteellisillä 
alueilla, tehtyjen investointien arvo, yhtiön toiminnan seurauksena syn-
tyneiden työpaikkojen määrä, kv. tapahtumien määrä sekä vierailujen 
taloudellinen arvo.

Yhtiön hallitus
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Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukai-
sesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen 
mukaan vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Helsingin kaupungilla 
on oikeus nimetä yhtiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jota ei kui-
tenkaan tarvitse valita, jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintar-
kastusyhteisö.

Kaupungin tytäryhteisöt jaetaan hallitustyöskentelyn vaativuuden pe-
rusteella neljään eri hallituspalkkioryhmään. Kaupunginhallitus on päät-
tänyt eri ryhmissä maksettavien palkkioiden suuruudesta 12.3.2018, § 
145. Perustettava yhtiö on sen roolin ja keskeisen merkityksen johdos-
ta sekä muiden tytäryhteisöjen jakautuminen eri palkkioryhmiin huo-
mioon ottaen perusteltua määritellä kuuluvaksi palkkioryhmään B. Ky-
seisessä palkkioryhmässä hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tällä 
hetkellä 3 570 euron suuruinen vuosipalkkio ja lisäksi kaikille hallituk-
sen jäsenille maksetaan 385 euron suuruinen kokouspalkkio.

Perustettavan yhtiön hallituksen nimeämisestä päätetään hallintosään-
nön mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaostossa. Samassa yh-
teydessä linjataan yhtiön ylösajovaiheen ajaksi nimettävän väliaikaisen 
ns. teknisen toimitusjohtajan valinnasta.

Valtiontukiarviointi

Kielletyn valtiontuen määritelmä pohjautuu Euroopan unionin toimin-
nasta annetun sopimuksen (”SEUT”) 107 artiklan 1 kohtaan, jossa val-
tiontuki määritellään jäsenvaltion myöntämäksi taikka valtion varoista 
muodossa tai toisessa myönnetyksi tueksi, joka vääristää tai uhkaa 
vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, siltä 
osin kuin tuki vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Valtiontuen määritelmän mukaisesti EU:n valtiontukisäännöt soveltuvat 
kaikkien seuraavien tunnusmerkkien täyttyessä samanaikaisesti:

 julkisia varoja kanavoidaan julkisiin tai yksityisiin yrityksiin,

 etu on valikoivaa eli kohdistuu vain tiettyihin yrityksiin,

 toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla tuen-
saajaa,

 toimenpide vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Tunnusmerkkien täyttyessä kyseessä on kielletty valtiontuki, ellei jokin 
poikkeussäännöistä sovellu.
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Voidakseen olla valtiontukea, julkisen rahoituksen on kanavoiduttava 
yritykseen. Euroopan unionin tuomioistuimissa yritykseksi on määritelty 
taloudellista toimintaa harjoittavat yksiköt riippumatta niiden oikeudelli-
sesta muodosta ja rahoitustavasta.

Ei-taloudelliseen toimintaan viittaaviksi piirteiksi on tunnistettu muun 
muassa seuraavat:

 vastaavaa palvelua ei ole saatavilla markkinoilla,

 palvelu on vastikkeetonta tai vastike kattaa pelkästään palvelun 
tuottamisen aiheuttamat kulut,

 palvelu on yleisesti ja avoimesti saatavilla,

 palvelu koostuu yleisluontoisen tiedon tarjoamisesta,

 palveluun sisältyvä markkinointi on neutraalia, kaikille samoin eh-
doin saatavilla ja siitä otettu vastike kattaa korkeintaan kulut.

Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa 
elinvoimaa. Elinkeinotoiminnan edistämiseen liittyvät tehtävien on kat-
sottu kuuluvan keskeisesti kunnan yleiseen toimialaan. Teollisen ja 
kaupallisen toiminnan kehittäminen (esimerkiksi kuntien elinkeinoyh-
tiöt/kehitysyhtiöt) on perinteisesti katsottu yleisen edun mukaiseksi ei-
kaupalliseksi toiminnaksi. Tulkinta on saanut tukea myös EU-
tuomioistuimen oikeuskäytännössä, jossa on kuitenkin toisaalta myös 
todettu, että yleisen edun mukainen tarve voi olla luonteeltaan kaupalli-
nen. 

Erilaisia paikallista elinkeinotoimintaa ja turismia edistäviä yhtiöitä on ja 
on ollut jo vuosikymmeniä sekä Suomessa että muualla Euroopassa. 
Nämä yhtiöt harjoittavat samankaltaisia toimintoja kuin Helsinki Busi-
ness Hub ja Helsinki Marketing sekä tuleva uusi yhtiö ja niiden rahoitus 
voi samoin perustua ainakin osin julkiseen rahoitukseen. Kyseessä 
olevien kaupungin omistamien yhtiöiden harjoittama toiminta (tai sitä 
muistuttava toiminta) ja sen rahoitus on laajasti ottaen Euroopassa hy-
väksytty.

Komission matkailualaa koskevan mietinnön mukaan ollakseen ei-
taloudellista toimintaa matkailunedistäjän toiminnan:

 ei tulisi sisältää lippujen myyntiä tai muita myynti- tai varaus-
palveluita,

 ei tulisi sisältää mainontaa tai näkyvyyttä, jossa yhtä tai tiettyjä ta-
loudellisia toimijoita suositaan muiden kustannuksella.
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Ei-taloudelliseksi toiminnaksi voidaan kuitenkin katsoa mainonta, jos:

 tiedot esitetään neutraalisti,

 kaikilla toimijoilla on yhtäläinen mahdollisuus saada näkyvyyttä,

 mahdollisesti perittävä vastike kattaa ainoastaan näkyvyyden kulut 
eikä siihen sisälly voittoa.

Suuri osa Helsinki Business Hubin ja Helsinki Marketingin toiminnasta 
nykyään ja uuden yhtiön toiminta jatkossa koostuu yleisen kaupunki-
markkinointia, matkailua, paikallisia yrityksiä ja paikallisia elinkeinoelä-
män edellytyksiä koskevan tiedon tuottamisesta ja levittämisestä. Tie-
toa tarjotaan yleisesti, avoimesti ja vastikkeettomasti. Valtaosa tuote-
tusta tiedosta on sellaista, että se ei edistä minkään tietyn yrityksen 
toimintaa vaan tukee nimenomaan kaupungin tavoitteiden toteuttamis-
ta. Vastaavanlaisen yleisluontoisen tiedon tuottamiseen ei ole markki-
noita, eikä siitä olisi todennäköisesti edes mahdollista saada vastiketta. 
Yhtiöiden rahoitus vastaa niiden kuluja, eikä niille synny voittoa niille 
suunnatusta rahoituksesta. Ja mikäli voittoa syntyisi, se tulisi yhtiöjär-
jestysten mukaan kohdistaa yhtiöiden toimintaan.

Nykyiset Helsinki Marketingin kumppanuusverkoston ja muiden kump-
paneiden kanssa toteutetut yhteismarkkinointiin liittyvät projektit voivat 
avoimesti saatavilla olevina täyttää sallitulle markkinoinnille asetetut 
vaatimukset, mikäli niistä veloitettu vastike kattaa ainoastaan yhtiölle 
aiheutuneet kulut, eikä tällainen toiminta vaikuta kilpailua vääristävästi 
vaan on luonteeltaan neutraalia. Nykyisissä yhteismarkkinoinnin projek-
teissa yhteistyökumppanit valikoidaan pääosin sen mukaan, mikä on 
kaupunkimarkkinoinnin näkökulmasta perusteltua ja tarkoituksenmu-
kaista. Tältä osin palvelun yleinen ja avoin saatavuus ei täyty yhtä sel-
keästi kuin muiden uuteen yhtiöön siirtyvien toimintojen osalta. Tulevai-
suudessa uuden yhtiön on perusteltua pyrkiä lisäämään yhteismarkki-
noinnin projekteihin liittyvää yleistä ja avointa osallistumismahdollisuut-
ta entisestään.

Perustettavan uuden yhtiön toiminnan voidaan edellä mainituilla tehty-
jen valtiontukiselvitysten mukaisilla perusteilla arvioida olevan valtion-
tukisääntelyn näkökulmasta luonteeltaan ei-taloudellista. Arvio on pe-
rusteltu erityisesti siksi, että uuden yhtiön toimintaa vastaavaa palvelua 
ei ole saatavilla markkinoilla, palvelu on vastikkeetonta tai vastike kat-
taa pelkästään palvelun tuottamisen aiheuttamat kulut, palvelu on ylei-
sesti ja avoimesti saatavilla ja palvelu koostuu yleisluontoisen tiedon 
tarjoamisesta.

Uuden yhtiön tulee toiminnassaan ottaa huomioon ja varmistaa, että 
sen toiminnan luonne ei muutu tavalla, joka tekisi toiminnasta valtiontu-
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kinäkökulmasta taloudellista tai muuten kiellettyä. Mikäli yhtiö ryhtyisi 
tulevaisuudessa harjoittamaan osaksikaan taloudellista toimintaa, olisi 
toiminnan oltava markkinaehtoista ja kirjanpito olisi eriytettävä kaupalli-
siin ja ei-kaupallisiin toiminnan tuloihin ja kuluihin. 

Hankintaoikeudelliset näkökulmat

Uusi yhtiö on julkisista hankinnoista annetun lain näkökulmasta hankin-
tayksikkö eli se kuuluu hankintalain soveltamisalan piiriin. Yhtiön rahoi-
tus tulee pääsääntöisesti kaupungilta. Kaupunki myös nimittää yhtiön 
hallituksen ja valvoo osakkeenomistajana yhtiön toimintaa. Näin yhtiö 
täyttää hankintalaissa määritellyt julkisoikeudellisen laitoksen toiminnan 
rahoitusta, johtoa ja sen nimeämistä koskevat edellytykset. Lisäksi yh-
tiön toiminnan luonne täyttää myös hankintalain edellytyksen siitä, että 
yhtiö on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun 
mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta. Uuden 
yhtiön on näin ollen kilpailutettava omat hankintansa hankintalain mu-
kaisesti.

Hankintalakia sovelletaan lähtökohtaisesti myös kaupungin ja sen tytä-
ryhtiöiden välisiin hankintoihin. Hankintalakia ei kuitenkaan sovelleta 
hankintaan, jonka kaupunki tekee sidosyksiköltään, tai hankintaan, jon-
ka sidosyksikkö tekee kaupungilta. Uuden yhtiön sidosyksikköasema 
edellyttää, että

 yhtiö on kaupungista muodollisesti erillinen ja päätöksenteon kan-
nalta itsenäinen, 

 kaupunki yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyt-
tää määräysvaltaa yhtiöön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoi-
hinsa, 

 yhtiössä ei saa olla muiden kuin hankintayksiköiden pääomaa, 

 yhtiö harjoittaa enintään 5 % ja enintään 500 000 euron osuuden lii-
ketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden hankintayksiköiden 
kanssa, joiden määräysvallassa se on. 

Uusi yhtiö on osakeyhtiönä muodollisesti erillinen ja päätöksenteon 
kannalta itsenäinen. Kaupunki käyttää määräysvaltaa yhtiöön, eikä yh-
tiössä ole muiden tahojen pääomaa. Näin ollen yhtiön ja kaupungin vä-
lisen sidosyksikköaseman arvioinnin osalta ratkaistavaksi jää se, har-
joittaako yhtiö sidosyksikköaseman edellyttämällä tavalla liiketoimin-
taansa pääosin kaupungin kanssa (ns. ulkoinen myynti enintään 5 % ja 
enintään 500 000 euroa). 
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Hankintalaissa ulkopuolisen rahoituksen osuus on liitetty liiketoiminnan 
käsitteeseen, jota ei ole määritelty hankintalaissa. Hankintadirektiivi 
(2014/24/EU) puhuu liiketoiminnan sijaan oikeushenkilön toiminnoista, 
jotka suoritetaan niiden tehtävien täyttämiseksi, jotka se on vastaanot-
tanut määräysvaltaa käyttävältä hankintaviranomaiselta tai muilta ky-
seisen hankintaviranomaisen määräysvallan alaisilta oikeushenkilöiltä. 

Oikeuskäytännössä on katsottu, että yksikön on suoritettava pääosa 
toiminnoistaan hankintayksikön hyväksi. Kaiken muun (ml. yksityisen 
puolen kanssa harjoitettavan toiminnan) tulisi olla ainoastaan toissijais-
ta. Arviointia tehtäessä tulisi huomioida kaikki toiminnot, joita harjoite-
taan hankintaviranomaisen kanssa tehdyn hankintasopimuksen yhtey-
dessä vastaanottajan henkilöllisyydestä riippumatta.

Uuden yhtiön ulkopuolisilta saamaa liikevaihtoa ei tulisi tehdyn arvion 
perusteella lukea liiketoiminnaksi, koska yhtiö ei toimi markkinoilla ja/tai 
koska ulkopuolisilta saatavan liikevaihdon voidaan katsoa kohdistuvan 
niiden tehtävien täyttämiseen, jotka yhtiö on saanut hankintaviranomai-
selta eli kaupungilta.

Tapauksen KHO 2012:61 perusteella kunnan lakisääteiseen tervey-
denhuoltoon kuuluvia palveluita voidaan tarjota myös ulkopuolisille, mi-
käli kyseessä ovat lakisääteiset tai muuhun toimintaan liitännäiset pal-
velut. Matkailu- ja elinkeinotoiminnan edistäminen ei kuulu kunnan laki-
sääteisiin palveluihin. Liitännäispalveluiden osalta oikeuskirjallisuudes-
sa ja oikeuskäytännössä on ehdotettu, että arvioinnissa voitaisiin no-
jautua hankintasopimukseen. Mikäli hankintasopimus velvoittaa yksi-
kön tarjoamaan palvelua myös esimerkiksi yrityksille tai kansalaisille, 
näille suunnattu myynti voitaisiin katsoa hankintayksikköön suuntautu-
vaksi.

Nykyisellään Helsinki Marketingilla on ulkopuolisilta saatavaa liikevaih-
toa kumppanuusverkostoihin sekä projektiluonteisiin yhteismarkkinoin-
nin kokonaisuuksiin liittyen.

Helsingin tekijät -kumppanuusverkoston liikevaihtoennuste vuodelle 
2021 on noin 0,1 miljoonaa euroa (alv 0) (0,25 miljoonaa euroa vuonna 
2020). Verkosto on kansainvälisen markkinoinnin yhteistyöverkosto, 
jossa mukana on erityisesti matkailu- ja tapahtuma-alan yrityksiä ja yh-
teisöjä. Yhteistyössä korostuu kriittisen massan ja kokonaisuuden ra-
kentaminen, eikä se sisällä yksittäisiä vastikkeita.

Matkailuneuvonnan kumppanuusverkoston liikevaihtoennuste vuodelle 
2021 on noin 0,085 miljoonaa euroa (alv 0) (0,18 miljoonaa euroa 
vuonna 2020). Matkailuneuvonnan kumppanuus on sisältänyt yhteis-
työn rautatieaseman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman matkailuneuvon-
tapisteissä. Myös Helsinki Help -yhteistyö on kuulunut kumppanuuteen 
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ja lisäksi alueiden matkailuorganisaatiot ovat saanet näkyvyyden yhtiön 
tuottamaan Day Trips from Helsinki -esitteeseen.

Yhteismarkkinoinnilla tarkoitetaan konsepteja ja kampanjoita, joissa ra-
kennetaan projektiluontoisia yhteisiä markkinoinnin kokonaisuuksia. 
Yhteismarkkinoinnissa yritykset ja yhteisöt haluavat tehdä kansainvälis-
tä markkinointia yhdessä Helsingin kanssa ja kaupungin brändiin kiin-
nittyen. Lähtökohta yhteismarkkinoinnin hankkeissa on, että tunniste-
taan yhteiset tavoitteet ja halutaan yhdessä rakentaa isompi kokonai-
suus tietyn teeman ympärille, jotta saadaan aikaan vaikuttavampi ko-
konaisuus, kuin mitä kullakin toimijalla olisi yksin toimiessaan mahdol-
lista saada aikaan. 

Helsinki Marketing ei ole saanut yhteismarkkinoinnin hankkeista tuloa 
itselleen vaan tulot on käytetty kansainvälisen markkinoinnin ja viestin-
nän tavoittavuuden ja toimenpiteiden vahvistamiseen ja yhtiön vastuul-
le jäävien kustannusten pienentämiseen. Yhteismarkkinoinnin toimen-
piteitä liittyi vuonna 2020 esimerkiksi suunniteltuun Helsinki Biennaaliin 
(ulkopuolisten tahojen osuus yhteensä 0,14 miljoonaa euroa, alv 0). 
Yhteensä yhteismarkkinoinnin ulkoisen liikevaihdon määrä vuonna 
2020 oli noin 0,3 miljoonaa euroa. 

Uuden yhtiön yhtiöjärjestyksen toimialamääräys liittyy kaupungin kan-
sainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman kehittämiseen sekä muiden 
kaupungin niihin liittyen asettamien tavoitteiden täyttämiseen. Yhtiö to-
teuttaa tehtäväänsä ja näitä tavoitteita monilla erilaisilla tavoilla. Suo-
raan kaupungille kohdistettujen palvelujen lisäksi myös mahdollisen ul-
kopuolisten yritysten kanssa tehtävän kumppanuustyön, erillisen yh-
teismarkkinointityön ja vastaavan toiminnan tarkoituksena on edistää 
kaupungin yhtiölle asettaman tehtävän ja tavoitteiden toteuttamista. 
Näin ollen myös tämän toiminnan voidaan katsoa suuntautuvan kau-
punkiin siltäkin osin kuin sitä mahdollisesti rahoitetaan ulkoisesti.

Tämän tulkinnan tueksi uuden yhtiön yhtiöjärjestys on laadittu ja yhtiön 
ja kaupungin välille myöhemmin laadittava palvelusopimus tai vastaava 
muotoillaan siten, että on selvää, että myös mahdollisen ulospäin suun-
tautuvan toiminnan tarkoituksena on kaupungin yhtiölle antaman tehtä-
vän ja tavoitteiden tukeminen. 

Sidosyksikköasema mahdollistaa toimimisen siten, että kaupunki ostaa 
yhtiöltä palvelu- tai vastaavassa sopimuksessa määritellyt palvelut kil-
pailuttamatta.

Lopuksi
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Helsingin kaupungin voimassaolevan kaupunkistrategian 2017–2021 
mukaan Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen 
kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. 

Kaupungin kansainvälisen tunnettuuden, kilpailukyvyn ja vetovoiman 
rakentamiseen liittyvistä toiminnoista on tehty vuoden 2020 aikana laa-
joja selvityksiä. Selvitysten pohjalta on valmisteltu Helsinki Business 
Hubin, Helsinki Marketingin ja Helsinki Abroadin toimintojen yhdistä-
mistä. Valmistelun aikana luovuttiin Helsinki Abroadia koskevista muu-
toksista toistaiseksi. Yhtiötä koskevaan tarkasteluun palataan myö-
hemmin erikseen, jos se on perusteltua.

Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämiseen 
keskittyvät yhtiöitetyt toiminnot kootaan uudessa toimintamallissa yh-
teen kaupungin kokonaan omistamaan yhtiöön, joka toteuttaa nimen-
omaisesti kaupungin strategisia tavoitteita, omistajastrategisia linjauk-
sia sekä muita mahdollisia kaupungin määrittämiä tavoitteita.

Järjestelyn tavoitteena on parantaa kaupungin kansainvälistä tunnet-
tuutta ja houkutella entistä enemmän ulkomaisia vierailijoita, yrityksiä, 
investointeja ja osaamista Helsinkiin. Tavoitteena on, että ketterästi, 
joustavasti ja asiakaslähtöisesti toimiva uusi yhtiö pystyy entistä pa-
remmin reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin ja hyödyntämään 
entistäkin paremmin olemassa olevaa huippuosaamista. Yhtiö toteuttaa 
tiivistä verkostoyhteistyötä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Toimintojen yhdistäminen toteutetaan niin, että HBH ja Helsinki Marke-
ting sulautuvat uuteen tämän päätöksen perusteella perustettavaan yh-
tiöön. Sulautumisia koskevat muodolliset päätökset tehdään sulautu-
vien yhtiöiden yhtiökokouksissa mahdollisimman pian uuden yhtiön pe-
rustamisesta päättämisen jälkeen. Sulautumiset pannaan täytäntöön 
osakeyhtiölaissa määritellyn menettelyn ja määräaikojen mukaisesti. 
Uusi yhtiö perustetaan mahdollisimman pian tämän päätöksen jälkeen 
ja se pääsee aloittamaan varsinaisen täysipainoisen toimintansa sulau-
tumismenettelyjen päättymisen jälkeen arviolta syys-lokakuussa. 

Kaupungin ja uuden yhtiön välille solmitaan myöhemmin erikseen pal-
velu- tai vastaava sopimus viimeistään vuotta 2022 koskien. 

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginhallitus 
päättää yhteisöjen ja säätiöiden perustamisesta.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
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atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Loppuraportti - Helsingin kv-kilpailukyvyn edistäminen
2 Rakennejärjestelyselvitys
3 Perustamissopimusluonnos
4 Yhtiöjärjestysluonnos
5 Talouslaskelmat
6 Omistajastrategialuonnos
7 Valtiontuki- ja hankintaoikeudellinen selvitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki Business Hub Ltd Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Helsinki Marketing Oy Ltd Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Talpa

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.02.2021 § 10

HEL 2020-014331 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi tilannekat-
sauksen Helsingin kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaa tukevan 
organisaatiomuutoksen tavoitteista ja valmistelusta.

Käsittely

08.02.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli konserniohjauksen päällikkö Atte 
Malmström.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 14.01.2021 § 11

HEL 2020-014331 T 00 00 00

Päätös

Kansliapäällikkö asetti Helsinki Business Hub Ltd Oy:n (HBH), Helsinki 
Marketing Oy:n ja Helsinki Abroad Ltd Oy:n sulautumiseen liittyvän työ-
ryhmän seuraavasti:

Työryhmän nimi on kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman edistä-
misen muutostyöryhmä.

Työryhmän toimikausi on 13.1.–31.5.2021.

Työryhmän tehtävänä on yhteisen toimintakulttuurin kehittämisen kaut-
ta vahvistaa HBH:n, Helsinki Marketingin ja Helsinki Abroadin henkilös-
tön sitoutumista valmistelussa olevaan muutokseen, rakentaa näkymää 
tulevaan yhteiseen organisaatioon, taata tasa-arvoinen ja yhdenvertai-
nen toimintakulttuurin rakentamisen pohja sekä valmistella uuden yh-
tiön toiminnan käynnistämistä siirtymävaiheen ajan. 

Työryhmän jäsenet:

 toimitusjohtaja Laura Aalto, Helsinki Marketing, puheenjohtaja
 vt. toimitusjohtaja Miska Hakala, HBH, varapuheenjohtaja
 konsernilakimies Miia Aho, kaupunginkanslia
 toimitusjohtaja Martti Huttunen, Helsinki-keskus Pietarissa
 Marketing Communications Director Johanna Huurre, HBH
 Venture and Talent Advisor Panu Maula, HBH
 Account Manager Aino Pursiainen, Helsinki Marketing
 Director, Partnerships and Development Jenny Taipale, Helsinki 

Marketing

Työryhmä voi nimetä itselleen sihteerin ja tarvittaessa käyttää työnsä 
tukena ulkopuolisia asiantuntijoita.

Päätöksen perustelut

Taustaa
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Helsingin kaupunki on tehnyt selvitystyötä kansainvälisen tunnettuu-
den, kilpailukyvyn ja vetovoiman rakentamiseen liittyvistä toiminnoista. 
Selvitysten pohjalta valmistellaan HBH:n, Helsinki Marketingin ja Hel-
sinki Abroadin toimintojen yhdistämistä. 

Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämiseen 
keskittyvät yhtiöitetyt toiminnot kootaan uudessa toimintamallissa yh-
teen kaupungin kokonaan omistamaan myynti- ja markkinointiyhtiöön, 
joka toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita. 

Toimintojen yhdistäminen on suunniteltu toteutettavaksi niin, että Hel-
sinki Abroad, HBH ja Helsinki Marketing sulautuvat kaupungin uuteen 
myynti- ja markkinointiyhtiöön. Sulautumistilanteessa yhtiöiden työnte-
kijöiden työsuhteet siirtyvät automaattisesti entisin ehdoin vastaanotta-
vaan yhtiöön osana yleistä varojen ja velkojen siirtymistä. 

Järjestelyn tavoitteena on parantaa Helsingin kansainvälistä tunnettuut-
ta ja houkutella entistä enemmän ulkomaisia vierailijoita, yrityksiä, in-
vestointeja ja osaamista Helsinkiin. Tavoitteena on, että ketterästi, 
joustavasti ja asiakaslähtöisesti toimiva uusi yhtiö pystyy entistä pa-
remmin reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin. Yhtiö toteuttaa tii-
vistä verkostoyhteistyötä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Selvitys toimintojen yhdistämisen ja yhtiöiden sulautumisen juridisiin 
sekä taloudellisiin reunaehtoihin liittyen on käynnistynyt loppuvuodesta 
2020. Selvityksessä laaditaan tarkempi aikataulu ja suunnitelma Hel-
sinki Abroadin, Helsinki Business Hubin ja Helsinki Marketingin toimin-
tojen yhdistämiseksi uuteen yhtiöön.

Muutostyöryhmän tehtävät

Kaupunki valmistelee HBH:n, Helsinki Marketingin ja Helsinki Abroadin 
toimintojen yhdistämistä. Oikeudellisen ja kaupungin päätöksenteon 
prosessien rinnalla käynnistetään yhdistettävien yhtiöiden toimintakult-
tuurin muutosprosessi. Siirtymävaiheen operatiivista prosessia vetä-
mään asetetaan muutostyöryhmä, joka kootaan kolmen yhtiön henki-
löstöstä.

Muutostyöryhmän tavoitteena on yhteisen toimintakulttuurin kehittämi-
sen kautta vahvistaa henkilöstön sitoutumista muutokseen, rakentaa 
näkymää tulevaan yhteiseen organisaatioon, taata tasa-arvoinen ja yh-
denvertainen toimintakulttuurin rakentamisen pohja sekä valmistella 
uuden yhtiön toiminnan käynnistämistä siirtymävaiheen ajan.

Muutosryhmä toteuttaa tavoitetta käytännön projektien kautta ainakin 
kartoittamalla yhtiöiden päällekkäistä tekemistä ja osaamista, suoravii-
vaistamalla ja yhtenäistämällä yhtiöiden suunnittelu- ja toteutusproses-
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seja, vahvistamalla henkilöstön ymmärrystä yhdistettävistä toiminnoista 
ja organisaatiokulttuureista ja hallitsemalla henkilöstön odotuksia uu-
den kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin yhtiön perustamiseen liit-
tyen.

Muutostyöryhmä huolehtii myös siitä, että henkilöstön kuuleminen var-
mistetaan yhdistymisprosessin kaikissa vaiheissa, henkilöstölle tarjo-
taan ajantasaista tietoa muutosprosessin etenemisestä sekä ennakoi-
daan ja reagoidaan nopeasti esiin nouseviin käytännön työhön liittyviin 
kysymyksiin. 

Muutostyöryhmän toiminta on käytännönläheistä ja organisaatioiden it-
sensä määrittelemää ja se vahvistaa organisaatioiden omaa omista-
juutta muutoksesta. Toiminnan tulee kaikilta osin tukea kolmen organi-
saation operatiivista nykyisen strategiansa mukaista työtä sekä enna-
koida, tunnistaa ja yhdessä käsitellä organisaatioiden yhdistämiseen 
liittyviä kysymyksiä. Muutostyöryhmän toiminnan tarkoitus on sujuvoit-
taa siirtymää uuteen yhtiöön ja se ennakoi uuden yhtiön toimivan joh-
don ja hallituksen järjestäytymistä. Muutostyöryhmän tehtävä ei ole uu-
den yhtiön strategian tai liiketoimintasuunnittelun tekeminen.

Muutosohjelmaan sisältyy mm seuraavia kokonaisuuksia:

 Yhteisen arvopohjan ja kulttuurin tunnistaminen sekä luottamuksen 
ja tekemisen tavan rakentaminen läpi organisaatioiden.

 Yhteisen ymmärryksen rakentaminen omistajan tahtotilasta ja odo-
tuksista uudelle yhtiölle ja sen tulevalle toiminnalle ennakoiden uu-
den yhtiön toimivan johdon ja hallituksen järjestäytymistä.

 Asiakasvuoropuhelun käynnistäminen nykyisten ja tunnistettujen tu-
levien asiakas- ja sidosryhmien kanssa sekä asiakaskeskeisen ajat-
telun vahvistaminen läpi organisaatioiden. 

 Yhteisten pilottiprojektien sekä temaattisten kokonaisuuksien kautta 
yhteistyön käynnistäminen läpi organisaatioiden.

 Yhtiöiden keskeisten suunnittelu- ja toimintaprosessien suoraviivais-
taminen ja yhtenäistäminen sen mukaan, mikä siirtymävaiheessa 
on tarkoituksenmukaista.

 Ajantasainen ja avoin viestintä muutosprosessin etenemisestä sekä 
oikeudellisen että toimintakulttuurin prosessin osalta.  

Lopuksi

Työryhmä raportoi työn etenemisestä kaupunginkanslian konsernioh-
jausyksikölle sekä sulautumisprosessin valmistelua ohjaavalle ryhmäl-
le, ja antaa selvitystyöstään loppuraportin 31.5.2021 mennessä.

Työryhmään nimettävät jäsenet on valittu asemansa ja asiantuntemuk-
sensa perusteella.
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Hallintosäännön 12 luvun 1 pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kansliapäällikkö asettaa 
kahta tai useampaa toimialaa käsittelevät työryhmät.

Lisätiedot
Sanna-Mari Jäntti, yhteysjohtaja, puhelin: 310 20015

sanna-mari.jantti(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 169
Sijoitus Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon liittyen Tanssin talo -hankkeeseen

HEL 2021-002208 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2015 hyväksytyn Tanssin talo -
hankkeen rahoitusta koskevan puitesopimuksen ja Kiinteistö Oy Kaa-
pelitalon rahoitusanomuksen mukaisesti

 hyväksyä 8 300 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen 
tekemisen Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon, sekä

 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi vuoden 2021 talousarviomäärärahoja edellä mainitut 8 300 
000 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen talousarvion 
tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käy-
tettäväksi. 

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa talous- ja suunnitteluosastoa huo-
lehtimaan Tanssin talo -hankkeeseen liittyvien valtionavustusten ha-
kemiseen ja maksamiseen liittyvistä tarpeellisista toimenpiteistä yhteis-
työssä Kiinteistö Oy Kaapelitalon kanssa.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Rahoitusanomus
2 Tanssin talo –hankkeen rahoitustarve 4.2021–12.2021 (liite 1 rahoitu-

sanomukseen)
3 Tanssin talo –kassavirtalaskelma (liite 2 rahoitusanomukseen)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Jane ja Aatos Erkon säätiö Esitysteksti



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2021 54 (103)
Kaupunginhallitus

Asia/9
08.03.2021

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

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Kiinteistö Oy Kaapelitalo Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita 
Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan korttelissa 20001 tonttia nro 5 
sekä Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan kortteliin nro 252 muo-
dostettavaa tonttia sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Tanssin talo -hanke

Kaupunginjohtajan perustama Tanssin talo -työryhmä esitti loppurapor-
tissaan 31.10.2015, että Tanssin talo toteutetaan Kiinteistö Oy Kaapeli-
talon (jäljempänä myös Kaapelitalo) yhteyteen rakennettavaan uudis-
rakennukseen. Tanssin talon uudisrakennus tulee Kaapelitalon omis-
tukseen. Myös Kaapelitalossa sisällä olevia tiloja peruskorjataan Tans-
sin talon käyttöön. Uudisrakennushankkeen kokonaiskustannuksiksi 
työryhmä arvioi 27 miljoonaa euroa suunnittelukustannukset mukaan 
lukien. Kaapelitehtaan vanhojen tilojen osalta muutosten kustannuksik-
si arvioitiin 7,8 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2015, § 1223 osaltaan hyväksyä Tans-
sin talon toteuttamista koskevan puitesopimuksen, joka allekirjoitettiin 
kaupungin, Kaapelitalon, Tanssin talo ry:n sekä Jane ja Aatos Erkon 
säätiö sr:n välillä 18.12.2015. Puitesopimuksen liitteenä on opetus- ja 
kulttuuriministeriön 3.12.2015 antama ilmoitus valtion osallistumisesta 
Tanssin talon uudisrakennuksen rahoittamiseen. 

Puitesopimuksella ja valtion ilmoituksella hankkeen 34,8 miljoonan eu-
ron rahoitus muodostui alun perin niin, että Jane ja Aatos Erkon säätiö 
myönsi hankkeelle 15 miljoonan euron suuruisen avustuksen. Lisäksi 
Helsingin kaupunki ja valtio sitoutuivat vastaamaan uudisrakentamisen 
toteuttamisen kustannuksista yhtä suurin osuuksin säätiön myöntämän 
avustuksen ylimenevältä osalta. Tämän mukaisesti Helsingin kaupunki 
sitoutui rahoittamaan uudisrakennushanketta enintään 6 miljoonalla eu-
rolla ja valtio enintään 6 miljoonan euron valtionavustuksella, joka mak-
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setaan jälkikäteen vuosittain. Kaapelitalon hankerahoitusosuus on 7,8 
miljoonaa euroa, joka alkuperin oli tarkoitettu kohdistumaan kokonaan 
Kaapelitehtaan vanhojen osien muutostöihin, mutta hankkeen edetessä 
tästä määrästä 2,2 miljoonaa on kohdistettu uudisrakennukseen. 

Hankkeen suunnitteluaikaisen kustannusten nousun ja esitystekniikan 
alimitoitetun budjetoinnin johdosta hankkeen kokonaiskustannukset 
nousivat suunnitteluaikana 40 miljoonaan euroon. Helsingin kaupun-
ginhallitus päätti 7.10.2019, § 679 korottaa kaupungin rahoitusosuutta 
Tanssin talo -hankkeessa yhteensä enintään 3,95 miljoonalla. Näin 
Helsingin kaupungin kokonaisrahoitusosuus uudisrakennushankkeesta 
on 9 950 000 euroa.  

Lisäksi käytyjen keskustelun mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö osal-
listuu lisärahoitukseen rahoittamalla esitystekniikan kustannuksia 1 250 
000 eurolla. Näin valtion valtionavustusten kokonaismäärä uudisraken-
nushankkeeseen on 7 250 000 euroa. 

Hankkeen 40 miljoonan kokonaisrahoituksesta kohdistuu täsmennys-
ten jälkeen 34,4 miljoonaa uudisrakennukseen ja 5,6 miljoonaa Kaape-
litalon vanhojen tilojen korjaamiseen. Vanhojen tilojen käytön on tarkoi-
tus jakautua niin, että Tanssin talon harjoitussali ja ravintola, Pannuhalli 
ja Pannuhallin kellari tulevat yksinomaan Tanssin talon käyttöön ja lasi-
katteinen aula palvelee koko taloa.

Kaupungin svop-sijoitusten ja Jane ja Aatos Erkon säätiön avustusten maksaminen

Puitesopimuksen mukaan säätiön avustusten maksatus on sidottu ra-
kentamisen tosiasialliseen etenemiseen. Lisäksi lähtökohtana on, että 
julkisen tahon maksamat osuudet ovat yhteenlaskettuna vähintään yhtä 
suuret kuin säätiön avustuksesta kulloinkin maksettu kokonaismäärä. 

Käytännössä hankkeen rahoitus toteutetaan siten, että Jane ja Aatos 
Erkon säätiö antaa avustuksensa kaupungille, joka puolestaan sijoittaa 
säätiön ja kaupungin oman rahoitusosuuden ja jälkikäteen saamansa 
valtionavustukset vaiheittain Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon. 

Kaupunginhallitus on 29.5.2017 (§ 610), 7.5.2018 (§ 298), 7.10.2019 (§ 
679), 23.3.2020 (§ 205) ja 5.10.2020 (§ 631) päätöksillään Kiinteistö 
Oy Kaapelitalon rahoitusanomusten mukaisesti päättänyt yhteensä 23 
900 000 euron suuruisten sijoitusten tekemisestä yhtiön sijoitetun va-
paan oman pääoman rahastoon. 

Jane ja Aatos Erkon säätiö on maksanut hankkeeseen kohdistuvaa 
avustustaan kaupungille vuoden 2017 kustannusten osalta 449 000 eu-
roa, vuoden 2018 osalta 1 680 004,38 euroa, vuoden 2019 osalta 2 
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742 901,19 euroa sekä vuoden 2020 kustannusten osalta 3 007 929,48 
euroa ja 2 967 000 euroa, eli yhteensä 10 846 835,05 euroa. 

Kiinteistö Oy Kaapelitalo vastaa avustukseen liittyen Jane ja Aatos Er-
kon säätiölle tehtävästä raportoinnista.

Valtionavustusten maksaminen

Valtio on sitoutunut Tanssin talo -hankkeen rahoittamiseen 6 miljoonal-
la eurolla, minkä lisäksi valtio on sitoutunut rahoittamaan esitysteknii-
kan kustannuksia 1,25 miljoonalla eurolla. Valtion rahoitus toteutuu 
osittain jälkirahoitteisena ja edellyttää kaupungin tekemiä valtionavus-
tushakemuksia sekä niihin perustuvia maksatuspäätöksiä hankkeen 
etenemisen mukaisesti. 

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön edellytysten mukaisesti kaupunki 
ja Kaapelitalo ovat 7.1.2020 allekirjoittaneet valtionavustukseen liitty-
vän delegointisopimuksen. Sopimuksen perusteella kaupunki voi siirtää 
opetus- ja kulttuuriministeriön Tanssin talo -hankkeelle myöntämän val-
tionavustuksen Kaapelitalolle.

Valtionavustuksia on myönnetty hankkeeseen vuoden 2019 osalta 420 
000 euroa ja 1,5 miljoonaa euroa sekä vuoden 2020 osalta 5 miljoonaa 
euroa, eli yhteensä 6 920 000 euroa. Myönnetyn valtionavustuksen 
maksatus tapahtuu kolmessa erässä seuraavasti siten, että

 1. erä maksetaan, kun hanke on aloitettu,

 2. erä maksetaan, kun hankkeen valmiusaste on 50%,

 3. erä maksetaan, kun hankkeen valmiusaste on 100%.  

Rakentamisen valmiusaste ylitti loppuvuodesta 2020 yli 50%, minkä 
mukaisesti valtionavustuksia on maksettu kaupungille vuoden 2020 
loppuun mennessä 6 228 000 euroa. Kun hanke on valmis, kaupunki 
hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä viimeisen valtionavustuserän (7 
250 000 – 6 920 000) yhteensä 330 000 euroa sekä myönnettyjen val-
tionavustusten 3. erän maksatusta (692 000 euroa).

Kiinteistö Oy Kaapelitalon rahoitusanomus Helsingin kaupungille

Kiinteistö Oy Kaapelitalo esittää Tanssin talo -hankkeen 1.4.2021 – 
31.12.2021 välisen rahoitustarpeen täyttämiseksi ja yhtiön kassavirran 
turvaamiseksi, että kaupunki sijoittaa 8 300 000 euron rahoitusosuuden 
Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Tämän hakemuksen mukainen svop-sijoitus huomioiden kaupunki on 
sijoittanut Kaapelitaloon 32,2 miljoonaa euroa svop-sijoituksina. Jane ja 
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Aatos Erkon säätiö on maksanut kaupungille tähän mennessä 10 846 
835,05 euroa ja valtionavustuksia on saatu 6 228 000 euroa. Kaupunki 
saa vielä säätiöltä ja valtiolta jälkikäteen maksettavina suorituksina yh-
teensä 5 175 194,95 euroa avustusta ja valtionavustusta.

Valtiontukiarviointi

Kaupungin pääomasijoitusta Kaapelitaloon on tarkasteltava valtiontu-
kea koskevien säännösten nojalla. 

Valtiontukisäännöksien soveltamisalaan kuuluu julkisyhteisön varoista 
myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla 
jotakin yritystä tai tuotannonalaa siltä osin kuin tuki vaikuttaa jäsenval-
tioiden väliseen kauppaan. Yrityksellä tarkoitetaan taloudellista toimin-
taa harjoittavia yksiköitä niiden oikeudellisesta muodosta ja rahoitusta-
vasta riippumatta. Kaapelitalon toimintaa on pidettävä pääosiltaan ta-
loudellisena toimintana valtiontukisäännösten tarkoittamassa mielessä, 
koska se vuokraa tiloja taloudellista toimintaa harjoittaville vuokralaisil-
le.

Tuki Tanssin talo -hankkeeseen myönnetään komission asetuksen 
(EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus, myöh. RPA) 53 ar-
tiklan mukaisena investointitukena kulttuurin ja kulttuuriperinnön edis-
tämiseen. Tanssin taloa käytetään kulttuurisiin tarkoituksiin. Tukikelpoi-
sia kustannuksia ovat aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehtä-
viin investointeihin liittyvät kustannukset. Hankkeen tukikelpoiset kus-
tannukset koostuvat hankkeen rakennuskustannuksista. Tuen määrä ei 
saa ylittää tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin liikevoiton ero-
tusta. Tuen ylittäessä tukikelpoisten kustannusten ja investointien liike-
voiton erotuksen, on tuki perittävä tältä osin takaisin.

RPA 4 artiklan 1 z -kohdan perusteella investointitukea kulttuuri- ja kult-
tuuriperinnön tukemiseen saa myöntää enintään 150 miljoonaa euroa 
hanketta kohden. Kaupunginhallitus on myöntänyt Kaapelitalolle vas-
tikkeettoman sijoituksen yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman ra-
hastoon 29.5.2017 (1 159 004,00 euroa), 7.5.2018 (3 360 008,77 eu-
roa), 7.10.2019 (5 485 802,39 euroa), ja 23.3.2020 (6 995 184,84) ja 
5.10.2020 (6 900 000). Ottaen huomioon jo tehdyt sekä nyt tehtävä pui-
tesopimuksen ja lisärahoituspäätöksen mukainen pääomasijoitus 
hankkeelle myönnettävän tuen kokonaismäärä jää selvästi alle 150 mil-
joonan euron. Raja ei ylity myöskään valtion hankkeeseen myöntämä 
tuki huomioon ottaen.

Tuen saajana pääomasijoituksen osalta on Kaapelitalo, joka kuuluu 
Helsingin kaupunkikonserniin. Kaapelitaloa kohtaan ei ole annettu sel-
laista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta 
perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjen vastaiseksi ja sisä-
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markkinoille soveltumattomaksi eikä Kaapelitalo ole ryhmäpoikkeusa-
setuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut 
ryhmäpoikkeusasetuksen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edelly-
tykset.

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekee pääomasijoituksesta komis-
siolle RPA:n liitteen II mukaisen jälki-ilmoituksen sähköisesti työ- ja 
elinkeinoministeriön välityksellä.

Lopuksi

Tanssin talo -hanke on merkittävä osa vuonna 2010 perustetun Tans-
sin talo ry:n tavoitetta edistää tanssitaiteelle ja -kulttuurille soveltuvan 
toiminta- ja tilakokonaisuuden syntymistä Helsinkiin Kaapelitehtaalle. 

Hankkeessa on mukana useita rahoittajia, ja Jane ja Aatos Erkon sää-
tiön avustuksen ehtona on muun muassa se, että Helsingin kaupunki ja 
valtio osallistuvat hankkeeseen riittävällä panostuksella. Hankkeen 
edetessä kaupungin on tarpeen jatkaa puitesopimuksessa sovittua ja 
7.10.2019 lisärahoituksella täydennettyä rahoitusta Kiinteistö Oy Kaa-
pelitalolle. Edellä kuvatun pohjalta yhtiö on lisäksi hakemassa kaupun-
gilta 7,8 miljoonan euron lainaa hankerahoitusosuuteensa. Laina-asia 
tuodaan päätöksentekoon erillisellä esityksellä.

Perustuen Kiinteistö Oy Kaapelitalon laskelmiin Tanssin talo -hankkeen 
rahoitustarpeesta on osapuolten kanssa sovitun mukaista tehdä Kiin-
teistö Oy Kaapelitalolle 8 300 000 euron suuruinen vastikkeeton sijoitus 
yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Jane ja Aatos Er-
kon säätiö maksaa hankkeeseen kohdistuvaa avustustaan kaupungille 
keväällä 2021 yhteensä 4 153 164,95 euroa. Maksu kirjataan talousar-
vion tilille 8 07 52, Muu pääomatalous, muut pääomatulot.

Rakennustöiden valmiusaste 31.12.2020 oli noin 60 %. Hankkeen on 
tarkoitus valmistua lokakuuhun 2022 mennessä. 

Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelui-
den kanssa.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Rahoitusanomus
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2 Tanssin talo –hankkeen rahoitustarve 4.2021–12.2021 (liite 1 rahoitu-
sanomukseen)

3 Tanssin talo –kassavirtalaskelma (liite 2 rahoitusanomukseen)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Jane ja Aatos Erkon säätiö Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Kiinteistö Oy Kaapelitalo Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (taso, oike)
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§ 170
Helsingin kaupungin liittyminen Urban20-verkoston osallistujakau-
pungiksi

HEL 2021-001456 T 04 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy Urban20-
verkoston (U20) osallistujakaupungiksi.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Jani Moliis, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 22781

jani.moliis(a)hel.fi

Liitteet

1 U20 2021 Invitation to become participating city Helsinki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

U20-verkosto on Buenos Airesin aloitteesta vuonna 2018 käynnistynyt 
verkosto, jonka tavoitteena on nostaa kaupungeille tärkeitä globaaleja 
teemoja maailman keskeisten maiden muodostaman G20-ryhmän asia-
listalle. Verkosto toimi epämuodollisena ryhmänä vuoteen 2020 saak-
ka, jolloin se nimettiin viralliseksi G20 Engagement Groupiksi. Enga-
gement Groupeja on kahdeksan, ja ne ovat vakiintunut tapa, jolla G20-
ryhmän sihteeristö kuulee sidosryhmiä G20-maiden huippukokousten 
valmistelussa. 

U20-verkoston puheenjohtajana toimii kunakin vuonna G20-ryhmän 
puheenjohtajana toimivan maan pääkaupunki. Vuonna 2021 G20-
ryhmän puheenjohtajana toimivat Rooma ja Milano yhdessä. Verkoston 
käytännön työtä tukevat kansainväliset kaupunkiverkostot Union of Ci-
ties and Local Governments (UCLG) ja C40.
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Helsinki on osallistunut U20-verkoston toimintaan sen perustamisesta 
lähtien. Pormestari on edustanut Helsinkiä kolmessa U20-verkoston 
pormestarien huippukokouksessa: Buenos Airesissa vuonna 2018, To-
kiossa vuonna 2019 ja Riadin järjestämässä virtuaalikokouksessa 
vuonna 2020, ja allekirjoittanut kunkin huippukokouksen yhteydessä 
laaditut kannanotot. 

Helsinki on osallistunut aktiivisesti U20-verkoston työhön ja kannanot-
tojen laatimiseen. Koska Suomi ei ole G20-maa kuin välillisesti Euroo-
pan Unionin kautta, Helsinki on aktiivisuudestaan huolimatta tähän 
mennessä osallistunut verkoston toimintaan tarkkailijajäsenenä (”ob-
server city”) eikä täysimääräisenä osallistujana (”participant city”). Käy-
tännössä tämä on tarkoittanut sitä, että Helsingin kutsuminen verkoston 
työhön on perustunut puheenjohtajakaupunkien harkintaan.

Vuonna 2021 U20-verkostoa ja sen toimintamallia ollaan edelleen ke-
hittämässä, ja osallistujakaupunkien määrää kasvattamassa. Puheen-
johtajakaupungit Rooma ja Milano sekä kaupunkiverkostot UCLG ja 
C40 ovat kutsuneet Helsingin täysmääräiseksi osallistujakaupungiksi 
verkoston toimintaan. Täysijäsenyys helpottaisi Helsingin osallistumista 
verkoston työhön ja vahvistaisi kaupungin mahdollisuuksia olla vaikut-
tamassa keskeisessä kaupunkiagendaa edistävässä globaalissa ver-
kostossa.

U20-verkoston jäsenyyteen ei liity jäsenmaksua. Verkoston toimintaan 
osallistumista koordinoidaan ja resursoidaan kaupunginkanslian strate-
giaosaston kehitysyksikön toimesta. Verkoston työhön on jo tarkkailija-
kaupunkina osallistuttu täysmääräisesti, eikä osallistujakaupungiksi liit-
tyminen siten vaadi lisäresursointia kaupungin toimesta.

Vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeen (Khs 14.12.2020, § 865) 
mukaan keskushallinnon, toimialan tai liikelaitoksen esityksestä kau-
punginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Jani Moliis, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 22781

jani.moliis(a)hel.fi

Liitteet

1 U20 2021 Invitation to become participating city Helsinki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 171
Varastokalusteita sekä vaate- ja lokerokaappeja koskeva hankinta-
oikaisuvaatimus

HEL 2020-011372 T 02 08 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Kaso Oy:n varastokalusteista sekä te-
räksisistä vaate- ja lokerokaapeista 12.1.2021 tehtyyn hankintapäätök-
seen kohdistuvan hankintaoikaisuvaatimuksen.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 19.1.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varastokalusteiden sekä teräksisten vaate- ja lokerokaappien hankin-
nassa (H062-20) tarjouksen antanut Kaso Oy on määräajassa esittänyt 
hankintaoikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus kohdistuu hankintajohta-
jan 12.1.2021 tekemään hankintapäätökseen. Oikaisuvaatimus on tä-
män esityksen liitteenä.

Kaso Oy esittää hankintaoikaisuvaatimuksessaan, että sen tarjoama 
tuote hankinnan 2. kohderyhmän 8. positiossa hyväksytään mukaan 
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tarjousvertailuun. Kaso Oy:n tarjoama tuote on hylätty vertailutuotteen 
koolle asetettujen mittojen vastaisena. Koska 2. kohderyhmän vertailu 
tehtiin kokonaisuutena kaikki kohderyhmän positiot mukaan lukien, ei 
tarjous edennyt vertailuun.

Hankinnassa oli kaksi kohderyhmää: 1. kohderyhmä koski varastoka-
lusteita (positiot 1 - 3) ja 2. kohderyhmä teräksisiä vaate- ja lokero-
kaappeja (positiot 4 - 8). Kohderyhmät vertailtiin erillisinä kokonaisuuk-
sina. 1. kohderyhmään valittiin kaksi toimittajaa ja 2. kohderyhmään 
kolme toimittajaa. Koska valinta tehtiin kohderyhmän vertailutuotteiden 
avulla, on tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi ollut erityisen tärkeää 
tarkastaa, että tarjotut vertailutuotteet ovat tarjouspyynnössä esitettyjen 
vähimmäisvaatimusten mukaisia. Vähimmäisvaatimuksissa on kuiten-
kin sallittu pieniä poikkeamia, esimerkiksi 8. positiossa +/- 5 cm mitoi-
tuksessa, mutta vaihteluvälin ylittäneitä tuotteita ei hankintayksikkö ole 
voinut ottaa vertailuun mukaan.

Kohderyhmien sisällä osatarjoukset eivät olleet sallittuja. Tällä tarkoite-
taan sitä, että positiokohtaiset osatarjoukset eivät olleet mahdollisia. 
Kaikkiin kohderyhmän positioihin tarjottujen vertailutuotteiden tuli olla 
tarjouspyynnön ehtojen mukaisia, jotta tarjous voitiin hyväksyä ja jotta 
tarjoaja eteni kohderyhmän vertailuun. Syynä tähän on se, että toimitta-
jat valittiin hankintaan kohderyhmäkohtaisesti, ei positiokohtaisesti. 

Hankintalain 79 §:n mukaisesti hankintayksikön on ennen tarjousten 
valintaa tarkastettava, että tarjoukset ovat hankintailmoituksessa ja 
hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden 
mukaisia. Tällä halutaan varmistaa, että tarjoukset ovat keskenään ver-
tailukelpoisia. Hankinta-asiakirjojen vastaiset tarjoukset on lainkohdan 
mukaan hylättävä. Tarjouspyynnössä on myös todettu, että vain sellai-
set tarjoukset jotka täyttävät tarjouksille asetetut vaatimukset, otetaan 
mukaan vertailuun. 

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. Vaikka erheellisesti 
tarjottu tuote olisi hinnaltaan vaatimustenmukaista tuotetta arvokkaam-
pi, ei tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten vastaista tuotetta saa hy-
väksyä. Merkitystä ei siten ole sillä, mihin suuntaan virhe tarjotussa 
tuotteessa tarjoajan vertailussa asettaisi. Tarjouspyyntöä vastaamat-
toman tarjouksen hyväksyminen merkitsisi syrjivää kohtelua paitsi mui-
ta tarjouskilpailuun osallistuneita tarjoajia kohtaan, myös niitä mahdolli-
sia tarjoajia kohtaan, jotka luottaen siihen että hankintayksikkö noudat-
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taa tarjouspyynnön ehtoja, ovat jättäytyneet tarjouskilpailun ulkopuolel-
le.

Hankintayksikkö on noudattanut hankintalaissa hankintamenettelylle 
asetettuja säännöksiä. Julkisissa hankinnoissa hankintayksikön toimin-
tamahdollisuudet ovat tiukasti sidottuja hankintalain menettelyllisiin 
säännöksiin, eikä harkintavaltaa oikaisuvaatimuksessa esitettyyn vali-
tettavasti jää. 

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
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 19.1.2021

Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntö
2 Oikaisuvaatimus 19.1.2021, liite, tarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1

Päätöshistoria
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Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpai-
luttaminen Hankintajohtaja 12.01.2021 § 4

HEL 2020-011372 T 02 08 01 00

H062-20

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä seuraavat toimittajat Varastokaluste 
sekä teräksiset vaate- ja lokerokaapit -hankinnan puitejärjestelyyn nel-
jäksi (4) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Osa 1. Varastokalusteet:

1. AJ Tuotteet Oy (0643009-5)

2. Juha Punta Oy (0494686-4)

Osa 2. Teräksiset vaate- ja lokerokaapit:

1. Intolog Helsinki Oy (2234149-8)

2. AJ Tuotteet Oy (0643009-5)

3. Juha Punta Oy (0494686-4)

Hankintajohtaja päätti sulkea IS-VET Oy:n (2615891-4) tarjouskilpailus-
ta koska IS-VET Oy ei täyttänyt referenssivaatimuksia.

Hankintajohtaja päätti hylätä Kaso Oy:n (0737774-0) tarjouksen, koska 
Kaso Oy ei täyttänyt tarjouskilpailussa hankinnan kohteen kriteereille 
asetettuja vaatimuksia.

Hankintajohtaja päätti hylätä Etra Oy:n (0107801-0) tarjouksen, koska 
Etra Oy:lla oli tarjouksessaan tarjouspyynnön vastainen ehto eikä tar-
jous täyttänyt tarjouskilpailussa hankinnan kohteen kriteereille asetettu-
ja vaatimuksia.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä 
aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut 
tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. 

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on:

- Osa 1: 1 000 000 euroa

- Osa 2: 2 000 000 euroa.
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Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut 
hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukai-
set rikosrekisteriotteet. Hankintayksikkö tutkii otteista, koskeeko tarjoa-
jaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. 
Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva pää-
tös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukai-
sesti.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 26.10.2020 päivät-
tyyn tarjouspyyntöön H062-20, Dnro HEL 2020-011372. Varastokalus-
teet sekä teräksiset vaate- ja lokerokaapit hankinta on toteutettu avoi-
mella menettelyllä. 

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 28.10.2020 sähköisessä 
HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tar-
jousten jättämiselle päättyi 30.11.2020. Määräaikaan mennessä saapui 
seitsemän (7) tarjousta: AJ Tuotteet Oy, Etra Oy, Intolog Helsinki Oy, 
IS-VET Oy, Juha Punta Oy, Kaso Oy ja Metallivalmiste A.Laaksonen 
Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot sekä ESPD- liitteessä on esitet-
ty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuu-
det.

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että tarjoajalla on oltava palvelun laa-
tuun ja laajuuteen nähden riittävästi kokemusta vastaavista tavaratoimi-
tuksista. Riittävänä kokemuksena pidettiin vähintään noin 50 000€:n 
toimituksia yhteensä per vuosi viimeisten kolmen vuoden ajalta.

IS-VET Oy:n ilmoittamat referenssit eivät olleet viimeiseltä kolmelta 
vuodelta. Näin ollen IS-VET Oy tulee sulkea pois tarjouskilpailusta tar-
joajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia. 

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ot-
tamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätök-
senteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan 
toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen
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Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä han-
kinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on 
asetettu hankittaville tuotteille laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), 
jotka tarjottavien tuotteiden on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähim-
mäisvaatimukset eivät ole täyttyneet, on tarjous hylätty tarjouspyynnön 
vastaisena.

Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia, lu-
kuun ottamatta Kaso Oy:n sekä Etra Oy:n tarjousta. Kaso Oy:n tarjoa-
ma tuote Pos 8:n ei täytä kohteelle asetettuja vaatimuksia. Pos 8. loke-
rokaapin vaadittu leveys oli 90cm. +/- 5cm. ja Kaso Oy:n tarjoama tuote 
oli 120cm leveä. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun 
vuoksi hankintayksikön on hylättävä Kaso Oy:n tarjous tarjouspyynnön 
vastaisena.

Etra Oy:n tarjoama tuote Pos 3:n ei täytä kohteelle asetettuja vaati-
muksia. Pos 3. hyllykaapin hyllytason vaatimuksena oli min. 100kg kan-
tavuus ja Etra Oy:n tarjoaman tuotteen hyllytason kantavuus oli 60kg. 
Lisäksi Etra Oy:lla oli tarjouspyynnössään tarjouspyynnön vastainen 
ehto kohdassa Alennusprosentti: välitystuotteet. Tarjoajien tasapuoli-
sen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintayksikön on hylättävä Etra 
Oy:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin 
hinnaltaan halvinta tarjousta.

Puitejärjestelyyn valitaan Osa 1:n kaksi (2) toimittajaa sekä Osa 2:n 
kolme (3) toimittajaa. Tämän päätöksen liitteenä oleva vertailutaulukko 
osoittaa sopimuskauden aikana noudatettavaa etusijajärjestystä:

Osa 1:

1. AJ Tuotteet Oy

2. Juha Punta Oy

Osa 2:

1. Intolog Helsinki Oy

2. AJ-Tuotteet Oy

3. Juha Punta Oy
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Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä 
ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tar-
jousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kanslia-
päällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viran-
haltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällik-
kö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle pää-
töksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot
Satu Hiltunen, puhelin

satu.h.hiltunen(a)hel.fi
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§ 172
Varastokalusteita sekä vaate- ja lokerokaappeja koskeva hankinta-
oikaisuvaatimus

HEL 2020-011372 T 02 08 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Etra Oy:n varastokalusteista sekä te-
räksisistä vaate- ja lokerokaapeista 12.1.2021 tehtyyn hankintapäätök-
seen kohdistuvan hankintaoikaisuvaatimuksen.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 25.1.2021
2 Oikaisuvaatimus 25.1.2021, liite, välitystuotteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varastokalusteiden sekä teräksisten vaate- ja lokerokaappien hankin-
nassa (H062-20) tarjouksen antanut Etra Oy on määräajassa esittänyt 
hankintaoikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus kohdistuu hankintajohta-
jan 12.1.2021 tekemään hankintapäätökseen. Oikaisuvaatimus on tä-
män esityksen liitteenä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2021 71 (103)
Kaupunginhallitus

Asia/12
08.03.2021

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

Etra Oy esittää hankintaoikaisuvaatimuksessaan ensinnä, että hankin-
tapäätös on muodoltaan puutteellinen. Hallintolain 44 §:n mukaan pää-
töksestä on käytävä selvästi ilmi päätöksen tehnyt viranomainen sekä 
sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi tarvittaessa 
pyytää lisätietoja.

Päätöksen on tehnyt hankintajohtaja Jorma Lamminmäki. Virka-asema 
ilmenee yksiselitteisesti päätösotteesta. Päätökset allekirjoitetaan Hel-
singin kaupungin asianhallintajärjestelmässä sähköisesti. Päätösottee-
seen on lisätiedonantajaksi merkitty kilpailutuksen tehnyt palvelupääl-
likkö sähköpostiosoitteineen. Helsingin hankintapäätösotteissa näkyy 
tavallisesti myös lisätiedonantajan puhelinnumero, mutta tästä päätök-
sestä puhelinnumero on valitettavasti jäänyt pois. Päätös täyttää kui-
tenkin hallintolaissa päätöksen muodolle asetetut vähimmäisvaatimuk-
set.

Hankintalain 79 §:n mukaisesti hankintayksikkö on tarkastanut ennen 
tarjousten valintaa, että tarjoukset ovat hankintailmoituksessa ja han-
kinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mu-
kaisia. Lainkohdan yksityiskohtaisten perustelujen mukaan tarkastami-
sella varmistetaan, että kaikki vertailuun otettavat tarjoukset ovat tar-
jouspyynnön ja muiden hankinta-asiakirjojen mukaisia ja siten keske-
nään vertailukelpoisia. Hankinta-asiakirjojen vastaiset tarjoukset on 
hankintalain 74 §:n nojalla hylättävä.

Tarjouspyynnössä asetettiin tarjottaville tuotteille laadullisia vähim-
mäisvaatimuksia. Jokaisesta tuotteesta tuli ladata tarjouksen liitteeksi 
tuote-esite, josta ilmeni kaikki tuotteelta vaaditut ominaisuudet. Jollei 
tuote-esite sisältänyt kaikkia vaadittuja ominaisuuksia, tuli lisäksi ladata 
erillinen selvitys. Hankintayksikkö tarkasti ladattujen liitteiden avulla, et-
tä tarjottu tuote vastasi vaatimuksia. Etra Oy:n tarjous ei ollut kaikilta 
osin tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten mukainen. Tarjotun 
tuotteen esitetiedot 1. osa-alueen 3. positiossa eivät vastanneet vaati-
muksia. Vaikka vertailu tässä kilpailutuksessa käytiinkin hinnalla, oli 
tuotteen laadulle asetettu monia ei-vertailtavia, pakollisia vähimmäis-
vaatimuksia, joiden tuli täyttyä ennen kuin tarjoajan tarjous eteni vertai-
luun. 

Hankintayksiköllä on mahdollisuus hankintalain 74 §:n mukaisesti han-
kintamenettelyn aikana pyytää tarjoajia täsmentämään tai täydentä-
mään tarjoustaan tasapuolisella ja syrjimättömällä tavalla epäolennais-
ten puutteellisuuksien kohdalla. Tässä kilpailutuksessa täsmentämistä 
tai täydentämistä ei harkittu, sillä jokaisesta tarjotusta tuotteesta vaadit-
tu tuote-esite joko yksin tai selvityksen kera, oli olennainen ja kilpailu-
tuksen kannalta merkityksellinen osa hankintaa. Liitteestä tuli ilmetä 
kaikki tuotteelle tarjouspyynnössä asetetut pakolliset vähimmäisvaati-
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mukset. Lainkohdan perustelujen mukaan hankintayksikkö ei voi pyy-
tää tarjoajaa vaihtamaan tarjottua tarjouspyynnön vastaista tuotetta. 
Tarjouksen "Kyllä"-vastaus tuotteen kantavuutta koskevassa kysymyk-
sessä ei poistanut virheellistä tietoa tarjotun tuotteen ominaisuuksissa.

Tarjouspyynnössä edellytettiin lisäksi lataamaan erillinen selvitysliite 
alennusprosenteista. Alennusprosenteilla ei ollut merkitystä tarjoajan 
sijoittumisessa, mutta tieto prosentuaalisista alennuksista tuli vaaditulla 
tavalla selvittää. Etra Oy:n tarjouksessa esitettiin välitystuotteiden alen-
nusprosentin ohessa lisäkuluja koskevia ehtoja, joita tarjouksessa ei 
sallittu esittää. Lisämaksut ja laskutuslisät on kielletty tarjouspyynnön 
sopimusliitteen Hinta-kohdassa: "Toimittajalla ei ole oikeutta periä pien-
toimitus- tai laskutuslisiä eikä muita vastaavia lisämaksuja." Myös so-
pimukseen sovellettavissa JYSE-ehdoissa kielletään laskutuslisien pe-
riminen.

Tarjouspyyntöasiakirjassa on kohdassa "Hinta ja kaupalliset ehdot" 
selvitetty, mitä alennusprosentilla tarkoitetaan ja mihin tarkoitukseen si-
tä käytetään. Välitystuotteille vaadittiin kiinteää alennusprosenttia, jon-
ka tuli pysyä samana koko sopimuskauden ajan. Kilpailutuksessa oli li-
säksi annettu mahdollisuus kysymysten esittämiseen. Hankintayksikkö 
vastasi määräajassa kysymyksiin. Alennusprosenttia koskevia kysy-
myksiä ei esitetty.

Hankintalain 74 §:n mukaan tarjoaja on vastuussa siitä, että sen tarjous 
on hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten mukainen. Tarjoajalla 
on näyttövelvollisuus siitä, että tarjottu tavara, palvelu tai rakennustyö 
on tarjouspyynnön mukainen. Tarjoajien tasapuolinen kohtelu edellyt-
tää, että vertailuun hyväksytyt tarjoukset ovat hankinta-asiakirjoissa 
asetettujen ehtojen, kriteerien, kuvausten ja vaatimusten mukaisia. Tar-
jouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen hyväksyminen merkitsisi syrji-
vää kohtelua paitsi muiden tarjouskilpailuun osallistuneiden tarjoajien 
osalta myös niiden mahdollisten tarjoajien osalta, jotka luottaen siihen, 
että hankintayksikkö noudattaa tarjouspyynnön ehtoja, ovat jättäytyneet 
tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Hankintayksikkö on noudattanut hankintalaissa hankintamenettelylle 
asetettuja säännöksiä sekä tarjouspyyntöasiakirjoissa kilpailutukselle 
asetettuja ehtoja. Hankintapäätös on tehty noudattaen hankintaoikeu-
dellisia periaatteita tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohte-
lusta.

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-
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pungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, 
sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankinta-
oikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 25.1.2021
2 Oikaisuvaatimus 25.1.2021, liite, välitystuotteet

Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntö
2 Liite 1 Sopimusluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpai-
luttaminen Hankintajohtaja 12.01.2021 § 4

HEL 2020-011372 T 02 08 01 00

H062-20

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä seuraavat toimittajat Varastokaluste 
sekä teräksiset vaate- ja lokerokaapit -hankinnan puitejärjestelyyn nel-
jäksi (4) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana.
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Osa 1. Varastokalusteet:

1. AJ Tuotteet Oy (0643009-5)

2. Juha Punta Oy (0494686-4)

Osa 2. Teräksiset vaate- ja lokerokaapit:

1. Intolog Helsinki Oy (2234149-8)

2. AJ Tuotteet Oy (0643009-5)

3. Juha Punta Oy (0494686-4)

Hankintajohtaja päätti sulkea IS-VET Oy:n (2615891-4) tarjouskilpailus-
ta koska IS-VET Oy ei täyttänyt referenssivaatimuksia.

Hankintajohtaja päätti hylätä Kaso Oy:n (0737774-0) tarjouksen, koska 
Kaso Oy ei täyttänyt tarjouskilpailussa hankinnan kohteen kriteereille 
asetettuja vaatimuksia.

Hankintajohtaja päätti hylätä Etra Oy:n (0107801-0) tarjouksen, koska 
Etra Oy:lla oli tarjouksessaan tarjouspyynnön vastainen ehto eikä tar-
jous täyttänyt tarjouskilpailussa hankinnan kohteen kriteereille asetettu-
ja vaatimuksia.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä 
aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut 
tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. 

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on:

- Osa 1: 1 000 000 euroa

- Osa 2: 2 000 000 euroa.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut 
hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukai-
set rikosrekisteriotteet. Hankintayksikkö tutkii otteista, koskeeko tarjoa-
jaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. 
Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva pää-
tös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukai-
sesti.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 26.10.2020 päivät-
tyyn tarjouspyyntöön H062-20, Dnro HEL 2020-011372. Varastokalus-
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teet sekä teräksiset vaate- ja lokerokaapit hankinta on toteutettu avoi-
mella menettelyllä. 

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 28.10.2020 sähköisessä 
HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tar-
jousten jättämiselle päättyi 30.11.2020. Määräaikaan mennessä saapui 
seitsemän (7) tarjousta: AJ Tuotteet Oy, Etra Oy, Intolog Helsinki Oy, 
IS-VET Oy, Juha Punta Oy, Kaso Oy ja Metallivalmiste A.Laaksonen 
Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot sekä ESPD- liitteessä on esitet-
ty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuu-
det.

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että tarjoajalla on oltava palvelun laa-
tuun ja laajuuteen nähden riittävästi kokemusta vastaavista tavaratoimi-
tuksista. Riittävänä kokemuksena pidettiin vähintään noin 50 000€:n 
toimituksia yhteensä per vuosi viimeisten kolmen vuoden ajalta.

IS-VET Oy:n ilmoittamat referenssit eivät olleet viimeiseltä kolmelta 
vuodelta. Näin ollen IS-VET Oy tulee sulkea pois tarjouskilpailusta tar-
joajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia. 

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ot-
tamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätök-
senteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan 
toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä han-
kinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on 
asetettu hankittaville tuotteille laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), 
jotka tarjottavien tuotteiden on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähim-
mäisvaatimukset eivät ole täyttyneet, on tarjous hylätty tarjouspyynnön 
vastaisena.

Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia, lu-
kuun ottamatta Kaso Oy:n sekä Etra Oy:n tarjousta. Kaso Oy:n tarjoa-
ma tuote Pos 8:n ei täytä kohteelle asetettuja vaatimuksia. Pos 8. loke-
rokaapin vaadittu leveys oli 90cm. +/- 5cm. ja Kaso Oy:n tarjoama tuote 
oli 120cm leveä. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2021 76 (103)
Kaupunginhallitus

Asia/12
08.03.2021

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

vuoksi hankintayksikön on hylättävä Kaso Oy:n tarjous tarjouspyynnön 
vastaisena.

Etra Oy:n tarjoama tuote Pos 3:n ei täytä kohteelle asetettuja vaati-
muksia. Pos 3. hyllykaapin hyllytason vaatimuksena oli min. 100kg kan-
tavuus ja Etra Oy:n tarjoaman tuotteen hyllytason kantavuus oli 60kg. 
Lisäksi Etra Oy:lla oli tarjouspyynnössään tarjouspyynnön vastainen 
ehto kohdassa Alennusprosentti: välitystuotteet. Tarjoajien tasapuoli-
sen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintayksikön on hylättävä Etra 
Oy:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin 
hinnaltaan halvinta tarjousta.

Puitejärjestelyyn valitaan Osa 1:n kaksi (2) toimittajaa sekä Osa 2:n 
kolme (3) toimittajaa. Tämän päätöksen liitteenä oleva vertailutaulukko 
osoittaa sopimuskauden aikana noudatettavaa etusijajärjestystä:

Osa 1:

1. AJ Tuotteet Oy

2. Juha Punta Oy

Osa 2:

1. Intolog Helsinki Oy

2. AJ-Tuotteet Oy

3. Juha Punta Oy

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä 
ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tar-
jousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kanslia-
päällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viran-
haltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällik-
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kö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle pää-
töksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot
Satu Hiltunen, puhelin

satu.h.hiltunen(a)hel.fi
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Käsiteltävä tässä kokouksessa

§ 173
Lausunto ympäristöministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle esi-
tyksestä valtioneuvoston periaatepäätökseksi kiertotalouden stra-
tegisesta ohjelmasta

HEL 2021-001762 T 00 01 06

VN/13551/2019

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa lausunnon pyytäjille otsikkoasiassa seu-
raavan lausunnon. 

Yleisiä huomioita ohjelmasta ja periaatepäätösluonnoksesta

Helsingin kaupunginhallitus toteaa, että valtioneuvoston periaatepää-
tösluonnoksen (myöhemmin periaatepäätös)
pohjana oleva Uusi suunta -kiertotalouden strateginen ohjelma -
ehdotus on perusteellisesti laadittu. Siinä on tarkasteltu kiertotalouden 
ideaa monipuolisesti ja löydetty vaikuttavuudeltaan tärkeimmät teemat. 
Periaatepäätöksessä määritetty visio on kattava ja kunnianhimoinen.

Periaatepäätöksessä asetettu luonnonvarojen kulutusta koskeva tavoi-
te ei kuitenkaan koske vientituotteita. Tavoitteiden kattavuuden ja ym-
päristövaikutusten näkökulmasta olisi perusteltua miettiä tavoitteen 
asettamista myös vientituotteiden luonnonvarojen kulutukselle. Rajaus-
ta ei ole perusteltu, mikä vaikuttaa ristiriitaiselta etenkin, kun varsinai-
sessa ohjelmassa kiertotaloutta perustellaan keinona vahvistaa Suo-
men vientivetoista taloutta ja työllisyyttä.

Periaatepäätöksessä määritetyt toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia ja 
hyvin toteutettuna useilla niistä voidaan arvioida olevan merkittävää 
vaikutusta kiertotalouteen siirtymisessä. Monet toimenpiteistä ovat kui-
tenkin melko yleisluonteisia ja kaipaavat tarkennusta. Päätöksessä tuli-
si konkretisoida, miten toimenpiteitä on käytännössä tarkoitus edistää. 
Esimerkiksi osa toimenpiteistä koskee erilaisten selvitysten laatimista 
mutta niiden osalta ei kuitenkaan kerrota, miten selvitysten pohjalta on 
tarkoitus edetä.

Yleisesti voidaan todeta kiertotalouden peruslähtökohtana olevan se, 
että materiaalivirrat ovat kansallisella tasolla tiedossa. Tätä kokonai-
suutta tulisi hallinnoida valtion tasolla, mikä ei tällä hetkellä toteudu.
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Taloudellisten kannustimien, hankintakäytäntöjen ja kestävien tuottei-
den ja palvelujen kehittämistä kiertotalouden mukaisten valintojen edis-
tämiseksi ja toteutumiseksi on tärkeää konkretisoida ja luoda riittävän 
tarkka kriteeristö aidon vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Koska EU-
linjaukset voivat edetä toteutukseen hitaasti, ohjelmakokonaisuudessa 
tulisi olla rohkeutta myös kotimaisiin ja paikallisiin, nopeisiin liikkeelle-
lähtöihin. Myös yritysten näkemysten huomioon ottaminen on olennais-
ta ja tärkeää, kun tähdätään ekosysteemien kasvuun uusille sektoreille. 

Julkiset hankinnat, kaavoitus ja rakentaminen

Vaikka kuntien rooli on periaatepäätöksessä tunnistettu, niiden osallis-
tuminen toimenpiteiden toteutukseen ei siinä juuri näy, joitakin Kuntalii-
tolle osoitettuja rooleja lukuun ottamatta. Helsingin kaupungin intressis-
sä on olla toimenpiteiden kehittämisessä aktiivisesti mukana erityisesti 
niissä osa-alueissa ja toimenpiteissä, joiden tosiasiallinen toteutus on 
vahvasti kuntien vastuulla, kuten hankinnat, rakentaminen ja kaupunki-
suunnittelu.

Suuri osa rakentamisen, energian ja infran hankkeista ja hankinnoista 
toteutetaan kunnissa. Tavoite, että kiertotaloutta tukevat vähähiilisen 
rakentamisen hankintakriteerit sisällytetään kaikkiin julkisten rakennut-
tajien talo- ja infrarakentamisen hankkeisiin vuodesta 2022 lähtien on 
haastava ja vaatii paljon tarkennuksia, esimerkiksi siihen, mikä taho on 
vastuussa kriteerien kehittämisestä ja niiden tason määrittelystä. Myös 
hankintojen seuranta ja vaikuttavuuden arviointi vaatii uusia työkaluja. 
Olisikin syytä tarkentaa, kuka vastaa seurannan ja arvioinnin kehittämi-
sestä. Myös taloudellista tukea kiertotaloutta edistävien hankintojen te-
koon ja siihen liittyvään kehitystyöhön tulisi ohjata kuntiin.

Kaavoituksen periaatteiden kehittämistä koskevassa toimenpiteessä tu-
lisi huomioida erilaisten kiertotaloustoimintojen tilatarpeet. Tällaisia ovat 
mm. maamassojen ja purkumateriaalien prosessointi ja varastointi. Ti-
lojen tehokkaan käytön ohjaus ja jakamistalouden mahdollisuudet on 
myös syytä huomioida jo kaavoitusvaiheessa. Tilojen käytön tehosta-
misen kannustamisen ja ohjauksen lisäksi on tärkeää konkretisoida riit-
tävä vaatimustaso vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Kiertotalouden 
edistämisohjelman arviossa on kaavoitusta koskien aiheellisesti mainit-
tu myös täydennysrakentamiseen liittyvän purkamisen ja uudisraken-
tamisen ympäristövaikutukset. Tämä on merkittävä haaste etenkin tii-
vistyvillä kaupunkialueilla, joissa rakentamisen paine on kova.

Kaavoitukseen liittyy vahvoja taloudellisia intressejä, kansalaisten tas-
apuolisen kohtelun tavoite sekä yhä laajempia vuorovaikutus- ja avoi-
muustarpeita. Viime aikoina paine vanhojen toimitilarakennusten muut-
tamiseksi asumiskäyttöön on ollut suurta, erityisesti taloudellisten nä-
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kökohtien vuoksi. Vaikka joustava käyttötarkoitus ja rakennusten käy-
tön jatkuminen toimintojen vaihtuessa on kiertotalousnäkökulmasta 
kannatettavaa, sektorikohtaisilla linjauksilla on kokonaisuuden kannalta 
aina laajempia ja ei-toivottujakin vaikutuksia.  Kaavoituksessa asioita 
arvotetaan aina monesta näkökulmasta ja monen tekijän osalta, eivät-
kä mahdolliset vaikutukset muiden kaavoitusta ohjaavien tavoitteiden 
kannalta tule lausunnoilla olleessa materiaalissa riittävän selkeästi 
esiin.

Periaatepäätökseen kirjattu tavoite kiinteistöjen käyttötarkoitusten muu-
toksista voi johtaa liialliseen toimitilakannasta luopumiseen, jonka vai-
kutukset esimerkiksi kaupunkien elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn 
ovat laajoja. Jotta kiertotalous huomioitaisiin osana laajempaa kaavoi-
tukseen vaikuttavaa tavoitteistoa, tulisi kaavoitusta koskeva kirjaus 
muuttaa seuraavaan muotoon: ”Suosittelemme rakentamisen ja kaavoi-
tuksen ohjauksen kehittämistä kiertotaloutta tukevaksi. Päivitämme 
kuntien johdolla kaavoituksen pääperiaatteita, sekä johtamisen ja 
osaamisen tukemaan joustavan kaavoituksen kulttuuria kiertotalouden 
näkökulmasta. Kehitämme lainsäädäntöä ja kaavoitusta niin, että se 
tukee mm. kiertotalousperusteisten materiaalien käyttöä. Kiinteistöjen 
väliaikaisen käyttötarkoituksen muutokseen tarvittavaa poikkeuslupaa 
voi olla tarpeen pidentää.”

Tietovarannot ja digitaalisuuden edistäminen

Kunnat ja kuntayhtymät pitäisi ottaa vahvasti mukaan edistämään kier-
totaloutta tukevia digitaalisia ratkaisuja ja datan avaamista. Tämä ei 
suoraan näy periaatepäätöksessä. Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan 
vahvistaa alueellista kiertotaloutta kuntien ja yksityisten toimijoiden 
kesken.

Ohjelmaluonnoksessa esitetyt seurannan indikaattorit ovat sinänsä hy-
viä, mutta nojatessaan usein kansallisen tason lukuihin ne eivät välttä-
mättä ole käyttökelpoisia kuntatasolla. Siksi tulisikin pohtia myös alu-
eellisten tai kuntien hyödynnettävissä olevien indikaattoreiden asetta-
mista.

Toimenpiteiden aikataulutus ja päivittäminen

Kiertotalouden strateginen ohjelma asettaa tavoitteet vuoteen 2035 ja 
se sisältää yhteensä 41 toimenpide-ehdotusta. Periaatepäätökseen on 
valittu ne keskeiset toimenpiteet, jotka on tarkoitus toteuttaa vuosina 
2021-2024. Epäselväksi jää, mitä näiden vuosien jälkeen tapahtuu ja 
onko ohjelmaluonnoksen muita toimenpide-ehdotuksia tarkoitus toteut-
taa jollain aikavälillä. Kiertotalouden kenttä muuttuu jatkuvasti, kun uut-
ta lainsäädäntöä ja uudenlaisia ratkaisuja syntyy. Periaatepäätöksessä 
esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisen myötä kertyy myös uutta tietoa 
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ja osaamista. Toimenpiteitä on siksi tarpeen myös tarkastella ja päivit-
tää aika ajoin. Tietoisuuden parantamiseksi aktiiviseen viestintään ja 
tiedon jakamiseen on lisäksi syytä panostaa. Toimenpiteiden toteutuk-
sesta ja etenemisestä voisi koota tietoa esimerkiksi hankkeen omalle 
sivustolle, mikä lisäisi työn läpinäkyvyyttä ja helpottaisi sidosryhmien 
tiedonsaantia.

Lopuksi

Kaupunginhallitus toteaa, että kiertotalouden edistämiselle kuntien ja 
alueiden toimesta asetetut kunnianhimoiset tavoitteet eivät ole synkro-
nissa lausunnolle annetun lyhyen, vain neljän viikon mittaisen määrä-
ajan kanssa. Sen vuoksi periaatepäätösluonnosta ei ole ehditty käsitel-
lä ennen kaupunginhallitusta muissa luottamushenkilötoimielimissä. 
Helsingillä on kuitenkin tavoitteiden saavuttamisessa paljon annettavaa 
ja se toimii jo nyt hiilineutraalin kiertotalouden tavoitteiden suuntaisesti 
mm. Hiilineutraali Helsinki (HNH) 2035 -ohjelmansa kautta. Osana 
HNH 2035 -tavoitteistoa on laadittu Helsingin kierto- ja jakamistalouden 
tiekartta (Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:10). Tiekartta löytyy 
osoitteesta: https://www.hel.fi/static/kanslia/Julkaisut/helsingin-kierto-ja-
jakamistalouden-tiekartta.pdf.

Kiertotalouden tavoitteita toteutetaan myös Forum Viriumin ja Smart & 
Clean City -yhteisöhankkeen kautta. Helsingin kaupunki on lisäksi alle-
kirjoittanut Päästötön työmaa green deal -sopimuksen ympäristöminis-
teriön kanssa sekä ensimmäisten kaupunkien joukossa liittynyt Euroo-
pan kaupunkien kiertotalousjulistukseen lokakuussa 2020. Käytännön 
toimista voidaan lisäksi todeta, että  Helsingin kansainvälisestikin uraa 
uurtavalla maamassojen hyödyntämisen koordinointitoiminnalla on jo 
nyt päästy merkittäviin CO2-päästövähennyksiin. Helsinki on myös ak-
tiivinen toimija Eurocities-verkostossa mm. rakentamisen kiertotalou-
teen liittyvän webinaarin valmisteluvastuuseen liittyen. 

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että kaupungin talousarvioon on koh-
taan Kaupunginhallituksen käyttövarat varattu ao. tarkoitukseen 20 mil-
joonaa euroa, josta 10 miljoonaa digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin 
ja 10 miljoonaa elinkeinopoliittisiin toimenpiteisiin. Elinkeinopoliittiset 
toimenpiteet kohdennetaan erityisesti alueen esihautomo- ja hautomo-
toiminnan kehittämiseen yhteistyössä korkeakoulujen kanssa sekä kier-
totalouden liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen ja alan 
osaamiskeskittymän vahvistamiseen.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
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Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Leona Silberstein, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 36883
leona.silberstein(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 5.2.202
2 Lausuntopyyntö 5.2.2021, liite, valtioneuvoston periaatepäätös
3 Lausuntopyyntö 5.2.2021, liite, kiertotalouden edistämisohjelman arvio
4 Uusi suunta. Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmak-

si.VN_2021_1
5 Helsingin kierto-ja jakamistalouden tiekartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lausunnon pyytäjät Esitysteksti

Liite 5
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtioneuvosto on julkaissut tammikuussa 2021 julkaisun Uusi suunta - 
Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi. Ohjelmaehdotuksen 
tiivistelmän mukaan: Siirtymä kiertotalouteen on Suomelle merkittävä 
mahdollisuus. Kiertotalous tarjoaa keinon vahvistaa Suomen vientive-
toista taloutta ja työllisyyttä. Samalla se vähentää luonnonvarojen kulu-
tusta sekä siitä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja muita ympäristövaiku-
tuksia. Kiertotaloudessa ei ole kyse ainoastaan taloudesta ja teknologi-
sista ratkaisuista. Siirtymä hiilineutraaliin kiertotalouteen edellyttää ko-
konaisvaltaista muutosta sekä yhteiskunnan päätöksenteossa ja suun-
nittelussa että yritysten, kotitalouksien ja kuluttajien asenteissa ja käyt-
täytymisessä. 

Ohjelmalla on kunnianhimoiset tavoitteet: Se tavoittelee visiossaan, et-
tä Suomen primääriraaka-aineiden kulutus ei vuonna 2035 ylitä vuoden 
2015 tasoa, että käytettyjen resurssien tuottavuus kaksinkertaistuu ja 
että myös Suomen kiertotalousaste kaksinkertaistuu vuoteen 2035 
mennessä. Suomen vahvuuksina nähdään toiminnan vastuullisuus ja 
korkea teknologinen osaamistaso. Ohjelmassa myönnetään samalla, 
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että vaikka Suomella on kiertotalouden edistämisessä ajatuksellinen ja 
tavoitteellinen johtajuus, Suomi sijoittuu vielä monella mittarilla vain Eu-
roopan maiden keskikastiin.   

Ohjelmaehdotuksen perusteella on laadittu esitys valtioneuvoston peri-
aatepäätökseksi kiertotalouden strategisesta ohjelmasta, josta on pyy-
detty kaupungin lausuntoa 8.2.2021 niin, että lausunnon määräaika on 
8.3.2021. Pyynnöstä asian lausuntopalveluun tallentamisen määräai-
kaa on pidennetty 10.3.2021 saakka. 

Valtioneuvoston periaatepäätös on tarkoitettu ohjaamaan erityisesti val-
tion viranomaisten, lähinnä ministeriöiden, niiden alaisen hallinnon ja 
valtiorahoitteisten tutkimuslaitosten toimintaa ja yhteistyötä valtion kul-
loisenkin taloussuunnitelman ja talousarvion puitteissa. Päätösluon-
noksessa on lisäksi mainittu myös muita yhteistyötahoja, kuten Busi-
ness Finland Suomi ja Kuntaliitto.  Periaatepäätösluonnoksen mukaan 
kunnat ja alueet ovat kiertotalouden avainpelaajia. Kunnilla ja alueilla 
on merkittävä rooli kiertotaloutta tukevien palveluiden ja ratkaisujen 
suunnittelussa ja edistämisessä yhdessä alueen toimijoiden ja yritysten 
kanssa. Niillä on merkittävä rooli muun muassa kiertotaloutta tukevien 
toimijaverkostojen ja - ekosysteemien mahdollistamisessa, sekä esi-
merkiksi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden mahdollistamisessa. 
Kiinteistö- ja rakennusalan (KiRa-ala) kiertotalouspotentiaali on merkit-
tävä, sillä ala on yksi suurimmista kotimaisten luonnonvarojen kulutta-
jista. Ohjelman mukaan se työllistää Suomessa noin 500 000 henkeä ja 
vastaa noin 15 % BKT:sta. Samalla sen sanotaan olevan yksi vähiten 
digitalisoituneista aloista. Maailman mittakaavassa KiRa-alan kerrotaan 
käyttävän noin puolet maailmantalouden resursseista ja vastaavan noin 
kolmanneksesta maailman Co2-päästöistä.  

Kiertotalouden strateginen ohjelma antaakin suuren painoarvon etenkin 
kiinteistö- ja rakennusalan toimille, kuten rakentamisen koko elinkaaren 
tietojen digitalisoinnille, tiedon julkiselle saatavuudelle, kaavoituksen ja 
rakentamisen ohjaamiselle kiertotalouden hyödyntämisen suuntaan se-
kä innovatiivisten hankintojen käyttämiselle kiertotalous huomioon ot-
taen. Ohjelmassa toivotaan myös kiertotalouden sisällyttämistä tuleviin 
kuntastrategioihin. Ohjelmassa tavoitellaan lisäksi mm. sitä, että kierto-
taloutta tukevat, vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit sisällyte-
tään kaikkiin julkisen talo- ja infrarakentamisen hankkeisiin viimeistään 
vuonna 2022. Helsingin puolesta voidaan todeta, että Helsinki on jo si-
sällyttänyt tavoitteen kaupunkistrategiaansa Maailman toimivin kau-
punki ja HNH 2035 -ohjelma sisältää tätä koskevan toimenpiteen. Hel-
sinki on myös jo laatinut kiertotalouden toimenpiteille tiekartan vuosille 
2020-2025 ja Helsingin uraa uurtavalla maamassojen koordinointitoi-
minnalla on jo nyt päästy merkittäviin CO2-päästövähennyksiin.
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Esittelijä toteaa, että kuntien toimille annettu suuri painoarvo ei ole 
synkronissa lausunnolle annetun lyhyen määräajan kanssa. Sen vuoksi 
periaatepäätösluonnosta ei ole ehditty käsitellä ennen kaupunginhalli-
tusta muissa luottamushenkilötoimielimissä. Lausuntoehdotuksen val-
misteluun ovat yhteisvalmistelussa osallistuneet kaupunkiympäristön 
toimiala sekä kaupunginkanslian osastoista elinkeino-osasto, hallinto-
osasto, strategiaosasto sekä talous- ja suunnitteluosasto.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Leona Silberstein, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 36883

leona.silberstein(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 5.2.202
2 Lausuntopyyntö 5.2.2021, liite, valtioneuvoston periaatepäätös
3 Lausuntopyyntö 5.2.2021, liite, kiertotalouden edistämisohjelman arvio
4 Uusi suunta. Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmak-

si.VN_2021_1
5 Helsingin kierto-ja jakamistalouden tiekartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lausunnon pyytäjät Esitysteksti

Liite 5
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala 23.2.2021
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Lausuntopyyntö

Ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat pyytäneet lau-
suntoa Kiertotalouden strategisen ohjelman pohjalta laaditusta valtio-
neuvoston periaatepäätöksestä. 

Hallitusohjelmassa ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, talou-
dellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta” todetaan, että hallitus-
kaudella toteutetaan poikkihallinnollinen, strateginen kiertotalouden 
edistämisohjelma mittareineen. Ohjelmassa asetetaan tavoitteet, mää-
ritellään toimenpiteet ja varataan tarvittavat resurssit kiertotalouden 
edistämiseksi Suomessa.

Kiertotalouden strategisen ohjelman valmisteli ympäristöministeriön 
toimikaudeksi 1.1.-31.12.2020 asettama ohjausryhmä, jossa olivat mu-
kana keskeiset ministeriöt, Business Finland, Sitra sekä tutkimuslaitok-
sista Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Valtion taloudel-
linen tutkimuslaitos ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Kiertota-
lousohjelman valmistelua tuki neljä teemaryhmää, kansalaisraati sekä 
touko-marraskuun ajan verkkoaivoriihi, jossa toteutettiin useita kyselyjä 
uusien ideoiden keräämiseksi.

Ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö julkistivat 
13.1.2021 ohjausryhmän ehdotuksen ”Uusi suunta – Ehdotus kiertota-
louden strategiseksi ohjelmaksi”. Ohjelmaehdotuksen suositusten ja 
ehdotusten pohjalta on valmisteltu luonnos valtioneuvoston periaate-
päätökseksi, jossa linjataan keskeiset tavoitteet sekä eri ministeriöiden 
ja hallinnonalojen toimet kiertotalousohjelman tavoitteiden saavuttami-
seksi. 

Periaatepäätösluonnos pohjautuu visioon, jonka mukaan hiilineutraali 
kiertotalousyhteiskunta on Suomen talouden perusta vuonna 2035. Vi-
sion toteutuminen edellyttää luonnonvarojen kestävää ja tehokasta 
käyttöä. Uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus vähenee, ja uusiu-
tuvien luonnonvarojen kestävä käyttö voi kasvaa siten, että kotimaan 
primääriraaka-aineiden kokonaiskulutus ei vuonna 2035 ylitä vuoden 
2015 tasoa. Vientituotteiden valmistukseen käytetyt luonnonvarat eivät 
kuulu tavoitteen piiriin. Resurssien tuottavuuden tulee kaksinkertaistua 
vuoden 2015 tilanteesta vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi materiaalien 
kiertotalousasteen täytyy kaksinkertaistua vuoteen 2035 mennessä.

Päätösluonnos viimeistellään lausuntokierroksella saatavan palautteen 
pohjalta ja siitä annetaan valtioneuvoston periaatepäätös keväällä 
2021.

Lausunto
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Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialajohtaja katsoo, että 
periaatepäätöksen pohjana oleva kiertotalouden strateginen ohjel-
maehdotus on perusteellisesti laadittu. Siinä on tarkasteltu kiertotalou-
den kenttää monipuolisesti ja löydetty vaikuttavuudeltaan tärkeimmät 
teemat. Periaatepäätöksessä määritetty visio on kattava ja kunnianhi-
moinen.

Periaatepäätöksessä asetettu luonnonvarojen kulutusta koskeva tavoi-
te ei koske vientituotteita. Tavoitteiden kattavuuden näkökulmasta voisi 
olla perusteltua miettiä tavoitteen asettamista myös vientituotteiden 
luonnonvarojen kulutukselle. 

Periaatepäätöksessä määritetyt toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia ja 
hyvin toteutettuna useilla niistä voidaan arvioida olevan merkittävää 
vaikutusta kiertotalouteen siirtymisessä. Monet toimenpiteistä ovat kui-
tenkin melko yleisluonteisia ja kaipaisivat tarkennusta. Päätöksessä 
olisi hyvä konkretisoida, miten toimenpiteitä on käytännössä tarkoitus 
edistää. Esimerkiksi osa toimenpiteistä koskee erilaisten selvitysten 
laatimista. Toimenpiteiden osalta ei kuitenkaan kerrota, miten selvitys-
ten pohjalta on tarkoitus edetä. 

Yleisesti voidaan todeta kiertotalouden peruslähtökohtana olevan sen, 
että materiaalivirrat ovat kansallisella tasolla tiedossa. Tätä kokonai-
suutta tulisi hallinnoida valtion tasolla, mikä ei tällä hetkellä toteudu. 

Taloudellisten kannustimien, hankintakäytäntöjen ja kestävien tuottei-
den ja palvelujen kehittämistä kiertotalouden mukaisten valintojen edis-
tämiseksi ja toteutumiseksi on tärkeää konkretisoida ja luoda riittävän 
tarkka kriteeristö aidon vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Koska EU-
linjaukset voivat edetä toteutukseen hitaasti, toivotaan ohjelmakokonai-
suuteen rohkeutta myös nopeisiin liikkeellelähtöihin. Yritysten näke-
mysten huomiointi ekosysteemien kasvuun uusille sektoreille on tärke-
ää. 

Vaikka kuntien rooli on periaatepäätösluonnoksessa sinällään tunnis-
tettu, osallistuminen toimenpiteiden toteutukseen ei siinä näy. Helsinki 
haluaa olla toimenpiteiden kehittämisessä aktiivisena toimijana mukana 
erityisesti niissä osa-alueissa, joiden toteutus on vahvasti kuntien vas-
tuulla, kuten hankinnat, rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu. 

Iso osa rakentamisen, energian ja infran hankkeista ja hankinnoista to-
teutetaan kunnissa. Tavoite, että sisällytämme kiertotaloutta tukevat 
vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit kaikkiin julkisten rakennutta-
jien talo- ja infrarakentamisen hankkeisiin vuodesta 2022 lähtien on 
haastava ja vaatii paljon tarkennuksia esimerkiksi siihen, kuka on vas-
tuussa kriteerien kehittämisestä ja tason määrittelystä. Myös hankinto-
jen seuranta ja vaikuttavuuden arviointi vaatii uusia työkaluja. Olisikin 
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hyvä tarkentaa, kuka vastaa seurannan ja arvioinnin kehittämisestä. 
Taloudellista tukea kiertotaloutta edistävien hankintojen tekoon ja sii-
hen liittyvään kehitystyöhön pitäisi ohjata kuntiin. 

Kunnat ja kuntayhtymät pitäisi ottaa vahvasti mukaan edistämään kier-
totaloutta tukevia digitaalisia ratkaisuja ja datan avaamista. Tämä ei 
suoraan näy periaatepäätöksessä. Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan 
vahvistaa alueellista kiertotaloutta kuntien ja yksityisten toimijoiden 
kesken.

Kaavoituksen periaatteiden kehittämistä koskevassa toimenpiteessä tu-
lisi huomioida erilaisten kiertotaloustoimintojen tilatarpeet. Tällaisia ovat 
mm. maamassojen ja purkumateriaalien prosessointi ja varastointi. Ti-
lojen tehokkaan käytön ohjaus ja jakamistalouden mahdollisuudet on 
myös syytä huomioida jo kaavoitusvaiheessa. Tilojen käytön tehosta-
misen kannustamisen ja ohjauksen lisäksi on tärkeää konkretisoida riit-
tävä vaatimustaso vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Kiertotalouden 
edistämisohjelman arviossa on kaavoitusta koskien aiheellisesti mainit-
tu myös täydennysrakentamiseen liittyvän purkamisen ja uudisraken-
tamisen ympäristövaikutukset. Tämä on merkittävä haaste etenkin tii-
vistyvillä kaupunkialueilla, joissa rakentamisen paine on kova. 

Kaavoitukseen liittyy vahvoja taloudellisia intressejä, kansalaisten tas-
apuolisen kohtelun tavoite sekä yhä laajempia vuorovaikutuksen ja 
avoimuuden periaatteita. Vaikuttaminen vanhojen toimitilarakennusten 
muuttamiseksi asumiseen taloudellisin perustein on ollut viime aikoina 
laajaa. Vaikka joustava käyttötarkoitus ja rakennusten käytön jatkumi-
nen toimintojen vaihtuessa on kiertotalousnäkökulmasta kannatettavaa, 
sektorikohtaisilla linjauksilla on aina laajempia ja ei-toivottujakin vaiku-
tuksia laajemman kokonaisuuden kannalta. Kaavoituksessa asioita ar-
votetaan aina monen asian osalta, eivätkä mahdolliset vaikutukset 
muiden kaavoitusta ohjaavien tavoitteiden kannalta tule lausunnoilla ol-
leessa materiaalissa riittävän selkeästi esiin. Periaatepäätökseen kirjat-
tu tavoite kiinteistöjen käyttötarkoitusten muutoksista voi johtaa toimiti-
lakannasta luopumiseen, minkä vaikutukset esimerkiksi kaupunkien 
elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn ovat laajoja. Jotta kiertotalous 
huomioitaisiin osana laajempaa kaavoitukseen vaikuttavaa tavoitteis-
toa, esitetään kaavoitusta koskevaa kirjausta muutettavaksi seuraa-
vaan muotoon: ”Suosittelemme rakentamisen ja kaavoituksen ohjauk-
sen kehittämistä kiertotaloutta tukevaksi. Päivitämme kuntien johdolla 
kaavoituksen pääperiaatteita, johtamisen ja osaamisen tukemaan jous-
tavan kaavoituksen kulttuuria kiertotalouden näkökulmasta. Kehitämme 
lainsäädäntöä ja kaavoitusta niin, että se tukee mm. kiertotalousperus-
teisten materiaalien käyttöä. Kiinteistöjen väliaikaisen käyttötarkoituk-
sen muutokseen tarvittavaa poikkeuslupaa voi olla tarpeen pidentää.”
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Kiertotalouden strateginen ohjelmaluonnos asettaa tavoitteet vuoteen 
2035 ja se sisältää yhteensä 41 toimenpide-ehdotusta. Valtioneuvoston 
periaatepäätösluonnokseen on valittu keskeiset toimenpiteet, jotka on 
tarkoitus toteuttaa vuosina 2021 – 2024. Epäselväksi jää, mitä näiden 
vuosien jälkeen tapahtuu ja onko ohjelmaluonnoksen muita toimenpi-
de-ehdotuksia tarkoitus toteuttaa jollain aikavälillä. Kiertotalouden kent-
tä muuttuu jatkuvasti, kun uutta lainsäädäntöä ja uudenlaisia ratkaisuja 
syntyy. Periaatepäätösluonnoksessa esitettyjen toimenpiteiden toteut-
tamisen myötä kertyy myös uutta tietoa ja osaamista. Toimenpiteitä lie-
nee siis tarpeen myös tarkastella ja päivittää aika ajoin. Tietoisuuden 
parantamiseksi aktiiviseen viestintään ja tiedon jakamiseen on lisäksi 
syytä panostaa. Toimenpiteiden toteutuksesta ja etenemisestä voisi 
koota tietoa esimerkiksi omalle sivustolleen, mikä lisäisi työn läpinäky-
vyyttä ja helpottaisi sidosryhmien tiedonsaantia. 

Ohjelmaluonnoksessa esitetyt seurannan indikaattorit ovat sinänsä hy-
viä, mutta nojatessaan usein kansallisiin lukuihin ne eivät välttämättä 
ole käyttökelpoisia kuntatasolla. Siksi tulisikin pohtia myös alueellisten 
tai kuntien hyödynnettävissä olevien indikaattoreiden asettamista.

Lisätiedot
Leona Silberstein, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 36883

leona.silberstein(a)hel.fi
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§ 174
Elielinaukion ja Asema-aukion kehittämistä koskeva aiesopimus

HEL 2020-008126 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteen 1 mukaisen Elielinaukion ja Asema-
aukion kehittämistä koskevan aiesopimuksen sekä oikeuttaa kaupun-
kiympäristön toimialan sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön 
tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan aiesopimuksen.

Käsittely

Hylkäysehdotus:
Mai Kivelä: Kaupunginhallitus hylkää liitteen 1 mukaisen Elielinaukion 
ja Asema-aukion kehittämistä koskevan aiesopimuksen. 

Perustelut: Elielinaukio ja Asema-aukio ovat Helsingin keskeisimpiä ja 
näkyvimpiä kaupunkitiloja. Eliel Saarisen suunnittelema Helsingin pää-
rautatieasema on kaupungin ikoninen maamerkki ja sitä on kutsuttu 
maailman kauneimmaksi asemarakennukseksi. 

Kaupunkiympäristölautakunnassa päätetyt Elielinaukion ja Asema-
aukion suunnitteluperiaatteet ja varauksensaajien niiden perusteella 
laatima kilpailuohjelma ei ole kokonsa puolesta sopiva arvokkaaseen 
kulttuuriympäristöön. Kilpailuohjelmassa maanpäälliselle rakentamisel-
le asetettu laajuustavoite (40 000 brm2) ei voi tuottaa kaupunkikuvalli-
sesti tyydyttävää ratkaisua. 

Toteutuessaan laajuustavoite heikentäisi sekä kulttuurihistoriallisia että 
maisemallisia arvoja. Rakentamisen laajuus uhkaisi päärautatieaseman 
maisemallista asemaa. Mahdollistettu rakentamisen laajuus on osoitta-
nut, ettei kaupungin tulee jatkaa alueen varaamista eikä vahvistaa aie-
sopimusta.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaupunginhallitus hylkää liitteen 1 mukaisen Elielinaukion 
ja Asema-aukion kehittämistä koskevan aiesopimuksen.  Perustelut: 
Elielinaukio ja Asema-aukio ovat Helsingin keskeisimpiä ja näkyvimpiä 
kaupunkitiloja. Eliel Saarisen suunnittelema Helsingin päärautatiease-
ma on kaupungin ikoninen maamerkki ja sitä on kutsuttu maailman 
kauneimmaksi asemarakennukseksi.  Kaupunkiympäristölautakunnas-
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sa päätetyt Elielinaukion ja Asema-aukion suunnitteluperiaatteet ja va-
rauksensaajien niiden perusteella laatima kilpailuohjelma ei ole kokon-
sa puolesta sopiva arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Kilpailuohjel-
massa maanpäälliselle rakentamiselle asetettu laajuustavoite (40 000 
brm2) ei voi tuottaa kaupunkikuvallisesti tyydyttävää ratkaisua.  Toteu-
tuessaan laajuustavoite heikentäisi sekä kulttuurihistoriallisia että mai-
semallisia arvoja. Rakentamisen laajuus uhkaisi päärautatieaseman 
maisemallista asemaa. Mahdollistettu rakentamisen laajuus on osoitta-
nut, ettei kaupungin tulee jatkaa alueen varaamista eikä vahvistaa aie-
sopimusta.

Jaa-äänet: 13
Fatim Diarra, Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Ran-
tala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevan-
der, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesi-
kansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Mai Kivelä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Aiesopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Alueen varaaminen

Kaupunginhallitus on 29.5.2017 § 634 päättänyt varata Helsingin kau-
pungin 2. kaupunginosassa (Kluuvi) sijaitsevan noin 23 000 m²:n suu-
ruisen kaupungin omistamista kiinteistöistä 91-2-9901-0, 91-2-9902-10 
ja 91-2-9901-100 muodostuvan alueen ideasuunnitelman laatimiseksi 
31.12.2019 saakka. Varauksensaajina olivat Keskinäinen Eläkevakuu-
tusyhtiö Ilmarinen, OP-Vuokratuotto erikoissijoitusrahasto, VR-Yhtymä 
Oy, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK ja Evata Partners Oy.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on 23.3.2020 § 8 päättänyt jatkaa 
varausta toimitilahankkeiden toteutusedellytysten jatkoselvittämistä var-
ten 31.12.2023 saakka. Varauksensaajina olivat Keskinäinen Eläkeva-
kuutusyhtiö Ilmarinen, OP-Vuokratuotto erikoissijoitusrahasto, VR-
Yhtymä Oy, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, Evata Part-
ners Oy sekä Exilion Real Estate I Ky.

Elinkeinojaoston päätöksen mukaan jatkosuunnitelmien avulla on tar-
koitus tutkia alueen kehityspotentiaalia sekä esittää ehdotus siitä, miten 
varausaluetta voisi kehittää ja täydentää rakentamisella. 

Varausehtojen mukaan hankkeen jatkosuunnittelussa on otettava eri-
tyisesti huomioon seuraavat seikat:

 Alueelle tulee suunnitella keskustatoimintoja eli työpaikkoja mahdol-
listavaa toimitilarakentamista ja vapaa-ajan palveluja.

 Suunnittelussa on huomioitava erityisesti keskustan kaupallinen ra-
kenne.

 Varauksensaajan on selvitettävä yhteistyössä kaupungin ja HSL:n 
kanssa Elielin bussiterminaalin lopettamisen edellytykset tai termi-
naalitoimintojen uudelleenjärjestely ja kustannusvaikutukset.

 Varauksensaaja on velvollinen järjestämään kustannuksellaan ark-
kitehtuurikilpailun alueen suunnittelun pohjaksi kaupungin kanssa 
yhteisesti määritellyllä ja edelleen hankkeen ohjausryhmässä hy-
väksytyllä tavalla.

 Alueen suunnittelussa on pyrittävä täyttämään Hiilineutraali Helsinki 
2035 -toimenpideohjelman asettamat tavoitteet. 

Asemakaava

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on liike- ja pal-
velukeskustaa (C1). Alue kuuluu pääosin 11.4.1997 voimaan tullee-
seen asemakaava nro 10275. Varausalueeseen rajautuu varauksen-
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saajien omistamat tontit, joilla on Sokos-tavaratalo, Postitalo ja Vltava-
ravintola sekä Exilion Real Estate I Ky:n omistama hotelli.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavamuutosta. Aiesopi-
muksen mukaan asemakaava laaditaan arkkitehtuurikilpailun tuloksen 
perusteella kumppanuuskaavana. 

Hankkeen kuvaus

Elielinaukion kehittämishankkeella on tarkoitus tiivistää Elielin- ja Ase-
ma-aukioiden alueen kaupunkirakennetta ja synnyttää täydennysraken-
tamalla vetovoimainen ja monipuolisesti elävä osa keskustaa, johon si-
joittuu työpaikkoja, majoituspalveluita, kauppaa, vapaa-ajan toimintoja 
sekä kohtaamispaikkoja. Hankkeen myötä keskustan toimitilatarjontaa 
on mahdollista lisätä merkittävästi kestäviin kulkumuotoihin nojaten ja 
kasvattaa kaupunkituottavuutta erityisen kestävällä tavalla. Lisäksi 
hanke parantaa alueen jalankulkuympäristön laatua ja turvallisuutta.

Aikataulu

Tavoiteaikataulun mukaisesti asemakaavoitusta valmistelevat toimenpi-
teet on aloitettu syksyllä 2019. Arkkitehtuurikilpailu on tarkoitus aloittaa 
kevään 2021 aikana. Asemakaavoitus on tarkoitus aloittaa arkkitehtuu-
rikilpailun tuloksen pohjalta viimeistään loppu vuonna 2021. Tavoittee-
na on, että hankkeen rakennustyöt voitaisiin aloittaa vuoden 2024 ai-
kana, mikäli asemakaavan muutos ja tarvittavat luvat ovat saaneet sii-
hen mennessä lainvoiman. Aikataulusta sovitaan tarkemmin hankkeen 
edetessä.

Aiesopimus

Aiesopimuksen tarve ja tarkoitus

Aiesopimus on laadittu ja se tehdään kaupungin ja varauksensaajien 
välillä sillä alueen varausehtoja on ollut tarpeen täsmentää ja tarkentaa 
muun muassa siitä syystä, että järjestettävä arkkitehtuurikilpailu vaatii 
varauksensaajilta huomattavia taloudellisia resursseja.

Aiesopimuksen tarkoituksena on varmistaa sopijapuolten yhteinen nä-
kemys hankkeen tärkeimmistä reunaehdoista, joiden täyttyessä han-
ketta voidaan kehittää edelleen.

Sopijapuolet pyrkivät omalta osaltaan myötävaikuttamaan siihen, että 
aiesopimuksessa kuvatut rakennushankkeet voidaan myöhemmin to-
teuttaa yhteisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti. Sopijapuolet eivät 
kuitenkaan sitoudu aiesopimuksella siihen, että ne tulevat jatkossa te-
kemään tietyn sisältöisiä päätöksiä.
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Tonttien myyminen

Sopijapuolten tarkoituksena on laatia hankkeesta sen edetessä toteu-
tussopimus ja/tai kiinteistökaupan esisopimus, jossa sovitaan tarkem-
min vastuurajoista sekä myöhemmin laadittavista muista sopimuksista 
sekä sopijapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista. Tavoitteena on, että 
perustettava yhtiö/varauksensaajat ja kaupunki sopivat erillisellä kiin-
teistökaupan esisopimuksella yhtiölle/varauksensaajille myytävästä 
tontista/tonteista.

Rakennusoikeuden myyntihinnan lähtökohtana on alueen maanpäälli-
sen rakennusoikeuden käypä hinta kaupantekohetkellä, johon vaikuttaa 
tavanomaisesta rakentamisesta poikkeavat kustannukset metro- ja 
huoltotunneleiden, maanalaisen pysäköintilaitoksen ja maaperäolosuh-
teiden huomioiminen. Edellä mainitut kustannukset ja lopullinen raken-
nusoikeuden käypä hinta tarkastetaan puolueettoman ulkopuolisen 
asiantuntijan toimesta tonttikauppojen valmistelun yhteydessä. Käytän-
nössä rakennusoikeuden käyvästä hinnasta tullaan pyytämään ennen 
tonttien myymistä vähintään kahden eri asiantuntijan lausunnot.

Rakennusoikeuden arvolla on hanketalouden kannalta keskeinen mer-
kitys ja tästä syystä on aiesopimuksessa määritelty rakennusoikeuden 
tämänhetkinen arvo. Arvosta on pyydetty puolueettoman ulkopuolisen 
arvioitsijan lausunto, jolla varmistettu sopijapuolten välinen yhteinen 
käsitys rakennusoikeuden tämänhetkisistä arvosta.

Rakennusoikeuksien tämänhetkinen arvo ilman rakennuspaikan raken-
tamiskelpoiseksi saattamiskustannuksia tai pysäköintilaitoskustannuk-
sia ovat seuraavat:

 toimistot 1 800–2 000 euroa/k-m²
 hotellit 1 300–1 500 euroa/k-m²
 kaupan / kaupallisten palvelujen tilat 1 600–1 800 euroa/k-m².

Lopullisista myyntihinnoista ja muista tonttien luovutusehdoista
päättää kaupungin toimivaltainen toimielin. Kaupunginhallituksen 
1.4.2019 § 220 hyväksymien tontinluovutusta koskevien linjausten mu-
kaan tontit voidaan luovuttaa myymällä taikka vuokraamalla osto-
oikeuksin.

Aiesopimuksen sitovuus

Aiesopimus ei luo sopijapuolille oikeudellista velvoitetta toteutussopi-
muksen ja/tai kiinteistön kaupan esisopimuksen tekemiseen myöhem-
min. Nyt laadittu aiesopimus on ainoastaan sopijapuolten lausuma, jolla 
tähän mennessä saavutettu yksimielisyys ja suunniteltujen valmistelu-
toimien jatkaminen on kirjattu.
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Aiesopimus on liitteenä 1.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginhallituksen 
tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muulle 
kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle. 

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Aiesopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 149

HEL 2020-008126 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

01.03.2021 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.08.2020 § 402

HEL 2020-008126 T 00 01 06

Elielinaukio

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian kolmeksi viikoksi 
pöydälle.

Käsittely

11.08.2020 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Jape Lovén: Pyydän asian pöydälle kolmeksi viikoksi.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 175
Kaupunginvaltuuston 3.3.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 3.3.2021 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

44 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

45 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

46 § Kyselytunti

Ei toimenpidettä.

47 §, Hallintosäännön muuttaminen, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle 
toimielimelle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitaminen

Asiasta on tehty erillinen täytäntöönpanopäätös kaupunginhallituksen 
aamukoulussa 4.3.2021 § 158.

48 §, Valtuutettu Emma Karin aloite Helsingin kaupungista perheystävällinentyö-
paikka

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

49 §, Valtuutettu Seija Muurisen aloite mielenterveyskuntoutujien asumisketjun su-
juvoittamiseksi

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

50 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 7 - 16 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Talousarvioaloitteet 17 - 73 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 176
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 9

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 2.3.2021
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 2.3.2021
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 2.3.2021
- ympäristö- ja lupajaosto 4.3.2021
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 2.3.2021
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 2.3.2021
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos 4.3.2021
- rakentamispalveluliikelaitos 4.3.2021
- liikenneliikelaitos 2.3.2021
  
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
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 173, 175 ja 
176 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 169 ja 174 §: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
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 171 ja 172 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.
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Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 134 § 1 mom, 163 §.
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Pilvi Ainola
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sanna Vesikansa Veronika Honkasalo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 23.03.2021.


