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Kokousaika 29.03.2021 16:00 - 18:29

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Honkasalo, Veronika (etänä) poistui 18:05, läsnä: 218 - 243 §
Muurinen, Seija (etänä)
Pakarinen, Pia (etänä) apulaispormestari
Raatikainen, Mika (etänä)
Rantala, Marcus (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari

poistui 18:00, poissa: 237 - 243 §
Rydman, Wille (etänä)
Sazonov, Daniel (etänä)
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vesikansa, Sanna (etänä) apulaispormestari
Yanar, Ozan (etänä)
Gebhard, Elisa (etänä) varajäsen

esteellinen: 222 §
Kivelä, Mai (etänä) varajäsen
Urho, Ulla-Marja (etänä) varajäsen

Muut

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

johtaja
poistui 18:05, läsnä: 218 - 243 §

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

Sarvilinna, Sami (etänä) kansliapäällikkö
Aho, Mikko (etänä) kaupunkiympäristön toimialajohtaja

poistui 18:15, läsnä: 218 - 243 §
Jolkkonen, Juha (etänä) sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

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

taja
Pohjolainen, Liisa (etänä) kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
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lajohtaja
Enroos, Asta (etänä) vs. henkilöstöjohtaja
Haahtela, Ilkka (etänä) vs. elinkeinojohtaja
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja

saapui 16:10, läsnä: 220 - 243 §
Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja

poistui 18:15, läsnä: 218 - 243 §
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies

esteellinen: 242 §
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
Turtola, Ilona viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Rimpilä, Katja (etänä) kaupunginsihteeri

poistui 16:58, läsnä: 218 - 226 §
Lindén, Timo (etänä) kaupunginsihteeri

Puheenjohtaja

Anni Sinnemäki apulaispormestari
218 - 243 §

Esittelijät

Anni Sinnemäki apulaispormestari
218 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
219 - 243 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
218 - 243 §
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§ Asia

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

219 Asia/2 V 21.4.2021, Vuoden 2020 talousarvion toteutumaton sitova toiminnan 
tavoite

220 Asia/3 V 21.4.2021, Määrärahan myöntäminen liikunta- ja kulttuurisetelien 
kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi

221 Asia/4 V 21.4.2021 Vuosaaren Kurkimoision asemakaavan muuttaminen (nro 
12645)

222 Asia/5 V 21.4.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Temppeliaukion 
kirkon tontille (Etu-Töölö, Lutherinkatu 3, tontti 13426/1)

223 Asia/6 V 21.4.2021, Nuorten aloitteet ajalta 9.6.−31.12.2020

224 Asia/7 Helsingin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen

225 Asia/8 Suomen valtion ja Helsingin kaupungin yhteistyösopimus uuden arkki-
tehtuuri- ja designmuseon toteuttamiseksi sekä hankkeen ohjausryh-
män asettaminen

226 Asia/9 Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen

227 Asia/10 Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen markki-
naehtoisesti toimiville tytäryhteisöille

228 Asia/11 Kaupungin myöntämien antolainojen lyhennysohjelmien muuttaminen 
laina-aikaa pidentämällä ja asiaa koskevan toimivallan siirtäminen

229 Asia/12 Määrärahan myöntäminen kesäsetelitoiminnan laajentamiseen ja Job-
'd Events -toimintamalliin

230 Asia/13 Henkilöstöraportti 2020

231 Asia/14 Helsingin kaupungin tietotilinpäätös

232 Asia/15 Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle 1.5.2021 lukien

233 Asia/16 Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtajan virkaan ottaminen

234 Asia/17 Lausunto oikeusministeriölle ohjausryhmän raportista ja esityksestä 
koskien rikosasioiden sovittelupalveluiden siirtoa oikeusministeriön 
hallinnonalalle (VN/2750/2020)
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235 Asia/18 Alueen varaaminen Avain Yhtiöt Oy:lle asuntohankkeen ja pysäköinti-
laitoksen kehittämistä ja toteutusedellytysten selvittämistä varten (Ja-
komäki, tontit 41200/15 ja 19)

236 Asia/19 Alueen varaaminen Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle liikuntakes-
kuksen suunnittelua varten

237 Asia/20 Valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponsi työtoiminnassa olevien 
kehitysvammaisten työosuusrahan maksuperusteista

238 Asia/21 Valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponsi lastenvalvojan toiminnan 
arviointiperusteista

239 Asia/22 Kaupunginkanslian sisäisen tarkastuksen päällikön avoimen viran hoi-
taminen

240 Asia/23 Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa

241 Asia/24 Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikkojen muutokset

242 Asia/25 Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen asunnot-
yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille

243 Asia/26 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 218
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 Wille 
Rydmanin ja Elisa Gebhardin sekä varatarkastajiksi Reetta Vanhasen 
ja Mika Raatikaisen.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Nasima Razmyarin sijasta Elisa Gebhar-
din. 

Esittelijä
apulaispormestari
Anni Sinnemäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Wille 
Rydmanin ja Nasima Razmyarin sekä varatarkastajiksi Reetta Vanha-
sen ja Mika Raatikaisen.

Esittelijä
apulaispormestari
Anni Sinnemäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 219
V 21.4.2021, Vuoden 2020 talousarvion toteutumaton sitova toimin-
nan tavoite

HEL 2021-000408 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä selvityksen vuoden 2020 talous-
arvion sitovan toiminnan tavoitteen toteutumatta jäämisestä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön taloudenhoitoa käsittelevän 20 lu-
vun 3 §:n mukaan selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnalli-
sista tavoitteista on esitettävä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 
ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa. Kau-
punginvaltuuston 17.02.2021 käsittelemistä selvityksistä puuttui yksi 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toteutumaton vuoden 2020 talou-
sarvion sitova toiminnan tavoite.

Tavoite: Alueiden elinvoimaisuus, kaupunkirakenteen toiminnallisuus

Toteuma: Yhteinen tavoite kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa: 
Kolmessa koulussa kokeillaan tilavarausta, maksamista ja kulunvalvon-
taa digitaalisesti yhteistyössä kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan kanssa 
yhteistyössä jäi toteutumatta.

Kokeilua varten valittiin koulut ja selvitettiin tarvittavia teknisiä ratkaisu-
ja, mutta kokeilun toteutus keskeytettiin, koska koulujen yhteiskäyttö 
keskeytyi koronakriisin vuoksi. Kaupunkiyhteinen hanke, Yhteisen tila-
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varausjärjestelmän hallinnoinnin projekti, tähtää samaan tavoitteeseen. 
Projektiin on otettu pilotiksi kokeiluun valittu Kankarepuiston koulu, Ja-
komäen sydän.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 17.02.2021 § 29

HEL 2021-000408 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginkanslian, taloushallintopalvelu-
liikelaitoksen johtokunnan, työterveysliikelaitoksen johtokunnan, kasva-
tus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, pelastus-
lautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sosiaali- ja terveys-
lautakunnan selvitykset vuoden 2020 talousarvion sitovien toiminnan 
tavoitteiden toteutumatta jäämisestä.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään selvitykset vuoden 2020 talousarvion toteutu-
mattomista sitovista tavoitteista kaupunginvaltuusto edellyttää 
toimialoja selvittämään mahdollisuutta arvioida kaupungin henki-
löstön työhyvinvointia vuonna 2020 koronakriisin keskellä sekä 
selvittämään erilaisia malleja palkita työntekijöitä. Palkitsemisen 
kriteereinä voidaan käyttää mm. työn koronan aiheuttama ras-
kaus, terveysriskit, työn nopeat ja pitkäaikaiset muutokset. (Eve-
liina Heinäluoma)
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Käsittely

17.02.2021 Ehdotuksen mukaan

Valtuutettu Eveliina Heinäluoma ehdotti valtuutettu Sandra Hagmanin 
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään selvitykset vuoden 2020 talousarvion toteutu-
mattomista sitovista tavoitteista kaupunginvaltuusto edellyttää 
toimialoja selvittämään mahdollisuutta arvioida kaupungin henki-
löstön työhyvinvointia vuonna 2020 koronakriisin keskellä sekä 
selvittämään erilaisia malleja palkita työntekijöitä. Palkitsemisen 
kriteereinä voidaan käyttää mm. työn koronan aiheuttama ras-
kaus, terveysriskit, työn nopeat ja pitkäaikaiset muutokset.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

1 äänestys

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman ehdottama toivomusponsi JAA, vas-
tustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään selvitykset vuoden 2020 talousarvion to-
teutumattomista sitovista tavoitteista kaupunginvaltuusto edellyttää 
toimialoja selvittämään mahdollisuutta arvioida kaupungin henkilöstön 
työhyvinvointia vuonna 2020 koronakriisin keskellä sekä selvittämään 
erilaisia malleja palkita työntekijöitä. Palkitsemisen kriteereinä voidaan 
käyttää mm. työn koronan aiheuttama raskaus, terveysriskit, työn no-
peat ja pitkäaikaiset muutokset.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 56
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, 
Sandra Hagman, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, 
Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti 
Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Emma Kari, Ot-
so Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Ter-
hi Koulumies, Anna Laine, Johanna Laisaari, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Amanda Pasanen, Terhi 
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Mari 
Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, 
Mirita Saxberg, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sam-
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po Terho, Thomas Wallgren, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Sinikka 
Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 26
Ted Apter, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Juha Hakola, Jasmin 
Hamid, Atte Harjanne, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Kauko Koski-
nen, Heimo Laaksonen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pa-
junen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Mika Raatikai-
nen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, 
Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho, 
Jan Vapaavuori

Poissa: 2
Maria Ohisalo, Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Eveliina Heinäluoman ehdot-
taman toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 08.02.2021 § 100

HEL 2021-000408 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunginkanslian, taloushallin-
topalveluliikelaitoksen johtokunnan, työterveysliikelaitoksen johtokun-
nan, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, 
pelastuslautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sosiaali- ja 
terveyslautakunnan selvitykset vuoden 2020 talousarvion sitovien toi-
minnan tavoitteiden toteutumatta jäämisestä.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi
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§ 220
V 21.4.2021, Määrärahan myöntäminen liikunta- ja kulttuurisetelien 
kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi

HEL 2021-003299 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Geb-
hardin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros(a)hel.fi
Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan johtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään 
vuoden 2021 talousarvion kohdan 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyt-
tövarat 7 600 000 eurolla liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen 
henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi.

Esittelijän perustelut

Kertaluontoinen henkilöstöetuus tukemaan kulttuuri- ja liikuntasektoria sekä henki-
löstön työhyvinvointia koronavuoden jälkeen

Helsinki haluaa panostaa koko kaupungille tärkeän kulttuuri- ja liikunta-
sektorin palautumiseen pandemian negatiivisista vaikutuksista ja sa-
malla tarjota henkilöstölleen mahdollisuuden virkistäytymiseen korona-
vuoden jälkeen.
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Kaupunki hankkii kulttuuri- ja liikuntasektorilta palveluita 7,6 miljoonan 
euron edestä, joka jaetaan kaupungin työntekijöille kertaluontoisena 
henkilöstöetuna liikunta- ja kulttuuriseteleinä. Setelit voi käyttää vapaa-
ajan viettoon kulttuuri- ja liikuntapalveluihin oman mieltymyksen mukai-
sesti epidemiatilanteen jälleen sen salliessa. 

Tarjottava kertaluontoinen liikunta- ja kulttuurisetelietu toteutetaan digi-
taalisesti. Digitaalinen etu on linjassa kaupungin digitalisaatio-ohjelman 
tavoitteiden kanssa sekä näyttää suuntaa myös muiden henkilöstöetu-
jen mahdolliselle digitalisoinnille tulevaisuudessa. 

Tarjottava etu on verovapaa ja arvoltaan enintään 200 euroa per työn-
tekijä. Edun arvo on sidoksissa yhtäjaksoisesti kertyneen palvelussuh-
teen kestoon vuonna 2021. Edun piiriin kuuluminen ja edun suuruus 
ohjeistetaan tarkemmin kevään 2021 aikana. Setelit ovat henkilöstön 
käytettävissä kesäkuussa 2021 ja voimassa kesään 2022 asti.

Määrärahan myöntäminen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi

Vuoden 2021 talousarviossa talousarvion kohdan 1 30 01 Kaupungin-
hallituksen käyttövarat osalta sitomatonta määrärahaa ei ole käytettä-
vissä tämän henkilöstöedun hankinnan edellyttämää määrää. 

Siten kaupunginhallitukselle tulee myöntää ylitysoikeus vuoden 2021 
talousarvion kohdalle 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 7 600 
000 eurolla liikunta- ja kulttuurisetelien hankinnan toteuttamiseksi. 

Tämän ylitysoikeuspäätöksen täytäntöönpanopäätöksessä kaupungin-
hallitus osoittaa määrärahan kaupunginkanslian käytettäväksi. Määrä-
rahan ylitystarve 7,6 miljoonaa euroa on arvioitu siten, että täyden edun 
piirissä olisi arviolta noin 36 000 - 37 000 työntekijää. Mukana on myös 
arvioidut palvelun käyttöönoton kustannukset. 

Hankinta toteutetaan kaupunginhallituksen käyttövarojen kautta, sillä 
jos kertaluonteisen henkilöstöedun kustannukset kirjattaisiin toimialojen 
talousarviokohtiin menoiksi, vähentäisi se tällöin osaltaan toimialojen 
palveluntuotantoon käytettävissä olevia määrärahoja.

Henkilöstöetuuden myöntämiseen liittyvistä päätöksistä päättää hallin-
tosäännön toimivallan mukaisesti kansliapäällikkö.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965
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nina.gros(a)hel.fi
Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan johtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 221
V 21.4.2021 Vuosaaren Kurkimoision asemakaavan muuttaminen 
(nro 12645)

HEL 2019-003489 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-
Vuosaari) korttelin 54144 osaa tonttia 4 ja katu-, puisto-, lähivirkistys- ja 
suojaviheralueita koskevan asemakaavan muutoksen 2.2.2021 päivä-
tyn piirustuksen nro 12645 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta il-
menevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12645 kartta, päivätty 2.2.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12645 selostus, päivätty 2.2.2021, päivi-

tetty Kylk:n 16.2.2021 päätöksen mukaiseksi, korjattu 22.3.2021
3 Vuorovaikutusraportti päivätty 25.6.2020, täydennetty 2.2.2021 ja asu-

kastilaisuuden muistio 5.6.2019
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 19.5.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-

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

Hyväksymispäätöksestä 
tiedon pyytäneet

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kurkimoision aluetta, jo-
ka sijaitsee Vuosaaren pohjoisosassa lähellä Vuosaaren pohjoista os-
toskeskusta. Kaavaratkaisu on tehty, koska alueella olevia rakentamat-
tomia kaupungin tontteja koskien on myönnetty suunnitteluvaraus Ra-
kennusliike Reponen Oy:lle sekä Roslings Manor Gardensille asunto-
hankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten. Kyseessä 
on viherrakentamisen kehityshanke, jossa toteutetaan uudenlaisia vi-
herkattorakenteita asuinrakennusten kattopinnoille ja parvekkeille.

Kaavaratkaisussa on erityisesti keskitytty ratkaisemaan se, miten 
asuinkerrostalojen kattopintoihin ja parvekkeisiin liittyvät viherrakenteet 
voidaan toteuttaa poikkeuksellisen laadukkaina ja runsaina. Lisäksi 
asuinrakennukset on sijoitettu vaativaan rinnemaastoon, jotta alueen 
avokalliopintoja ja puustoa voidaan kallion lakialueella säilyttää.

Asuntokerrosalaa on yhteensä 16 800 k-m2 ja asukasmäärän lisäys on 
noin 350 asukasta. Alueen nykyinen korttelitehokkuus on ek = 0,50, ja 
kaavaratkaisussa se on ek = 0,96.

Kaavaratkaisu vaikuttaa etenkin siten, että alueelle voidaan rakentaa 
uusia asuntoja, joiden ainutlaatuisena vetovoimatekijänä ovat ekologi-
sesti ja toiminnallisesti monipuoliset kattopuutarhat.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista lisäämällä ja monipuolistamalla Vuosaaren asuntotuotantoa hy-
vien liikenneyhteyksien varrella. Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on 
pääosin asuntovaltaista aluetta merkinnöin A3 ja A2. Maanalaisessa 
yleiskaavassa nro 11830 alue on esikaupunkien pintakallioaluetta. 
Kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen  mukainen.
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Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 16.4.2019 päivätyt Kallvikintien 
suunnitteluperiaatteet jatkosuunnittelun pohjaksi 21.5.2019.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue sijaitsee Vuosaaren pohjoisosassa Kurkimoisiossa osana 
asuinrakennusten korttelialuetta 54144, joka on 2010-luvulla osittain 
rakentunut II-kerroksisena pientaloalueena voimassa olevan asema-
kaavan mukaisesti. Kaava-alue sisältää korttelin 54144 rakentamatto-
mat tontit sekä niitä ympäröivät puisto-, lähivirkistys- ja suojaviheralu-
eet. Tonttien kallioinen rinnemaasto Broändan purolaakson reunalla 
muodostaa kaava-alueen maisemallisen luonteen.

Alueen pohjois- ja itäpuolella on Kallvikintie, joka on alueellinen kokoo-
jakatu sekä paikallinen pohjois-eteläsuuntainen pääreitti kohti Vuosaa-
ren keskustaa.

Kurkimoision nykyiset rakennukset ovat II-kerroksisia, kytkettyjä tasa-
kattoisia pientaloja. Asunnoilla on pienet omat etupihat tai parvekkeet, 
ja pysäköinti on maantasossa hajasijoitettuna pieniin pysäköintikenttiin 
sekä -katoksiin. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina on 
paikallamuurattu punatiili, jota on täydennetty pihajulkisivuissa puulau-
doituksella, sekä erilaisilla värikkäillä julkisivulevyillä.

Alueella on voimassa asemakaavat nro 10810 ja 11696 vuosilta 2004 
ja 2008). Vuoden 2008 kaavan mukaisesti korttelialueet ovat asuinra-
kennusten korttelialuetta. Vuoden 2004 kaavan mukaisesti korttelialuei-
ta ympäröivät alueet ovat puisto-, lähivirkistys- ja suojaviheralueita se-
kä katualueita.

Helsingin kaupunki omistaa kaavoitettavan alueen kokonaan. Kaava-
ratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Kaavoitettavan alueen läpi rakennettavan kaukolämpölinjan kustannus-
ten on arvioitu olevan noin 0,2 milj. euroa. Kustannusten jaosta osa-
puolten kesken neuvotellaan jatkossa.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaavoitettavan rakennusoi-
keuden arvo on karkeasti arvioiden 5–10 milj. euroa, joten kaavaa voi-
daan pitää taloudellisesti kannattavana. Kaupunginhallituksen varaus-
päätöksen perusteella tontit on tarkoitus vuokrata. 

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen, joihin myös pelastuslaitos kuuluu, li-
säksi seuraavien viranomaistahojen kanssa: Helsingin Satama, Helsin-
gin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristö-
palvelut (HSY) vesihuolto, kaupunginmuseo.  

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat lähivirkistysalueen kasvillisuuden 
suojeluun, Broändanpuron arkeologisiin arvoihin, vesihuoltolinjojen 
suunnitteluun, asuntojen pelastusjärjestelyihin, joukkoliikenteen saavu-
tettavuuteen sekä Kallvikintien toimivuuteen Vuosaaren sataman ajo-
neuvoreittinä, kun aluetta täydennysrakennetaan. Kannanotoissa esite-
tyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että muodostuvan 
asuinkorttelialueen rajauksessa on säilytetty lähivirkistysalueen kasvilli-
suuden suojeluarvot, Broändan puroalueesta on keskusteltu kaupun-
ginmuseon arkeologin kanssa, eikä puroon kohdistu muutoksia, alueen 
vesihuolto ja pelastustiet on huomioitu suunnittelussa ja täydennysra-
kentamisen sijoittumisessa suhteessa Kallvikintien katutilaan on jätetty 
tilavaraus sataman ajoneuvoliikennettä ja tulevaa pikaraitiotieyhteys 
Jokeri 2:ta varten.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat alueen kasvillisuuden säilyttämiseen sekä luon-
nonarvoihin, esitetyn rakentamisen tehokkuuteen sekä hallintamuotoja-
kaumaan ja suunniteltuun reitistöön sekä liikenteeseen. Mielipiteet on 
otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakennusten sijoittumista ja 
kerrosmääriä on tarkistettu, asuinkerrostalojen korttelialuetta on pie-
nennetty ja julkisivuja sekä parvekkeita koskien on kirjattu määräykset, 
joiden avulla rakennusten ulkonäkö sovitetaan kaupunkikuvaan ja mai-
semaan. Korttelialueen ja viereisen lähialueen ulkoilureittejä on täs-
mennetty.

Kirjallisia mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyä 
alueen laajuutta koskien saapui 12 kpl, joista 7 koski tämän asemakaa-
van muutoksen aluetta.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo
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Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 25.6.– 24.7.2020, mistä ilmoitet-
tiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 26 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuo-
lella saapui 1 kirje.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat täydennysrakenta-
misen vaikutuksiin koskien pohjaveden suojelua, lahokaviosammalta, 
alueen luontoarvoja ja virkistyskäyttöä, Vartiokylänlahden ja Mustavuo-
ren välistä viheryhteyttä, Kurkimoisionpuiston lintuja ja puron kaloja, 
rinnelehdon puustoa ja kasvillisuutta, julkisen liikenteen toimivuutta ja 
korttelialueen läpikulkuliikennettä, rakentamisen mittakaavaa ja Kurki-
moision jätevesijärjestelmän toimivuutta sekä kaavaehdotuksen nähtä-
villäolon ajankohtaa kesälomakaudella. Viimeksi mainittua seikkaa se-
kä täydennysrakentamisen vaikutuksia Vartiokylänlahden ja Mustavuo-
ren väliseen viheryhteyteen kritisoitiin myös em. kirjeessä.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: 
Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, HSY sekä Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Lausunnoissa esitetyt 
huomautukset kohdistuivat kunnallisteknisiin johtoihin, pohjaveden suo-
jeluun, pintavesiin, meluntorjuntaan sekä lahokaviosammaleeseen ja 
luonnonympäristöön. HSL ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

ELY-keskus edellytti lausunnossaan mm. pohjavesimääräysten täs-
mentämistä ja erittäin uhanalaiseksi luokitellun lahokaviosammaleen 
osalta kaavan vaikutusten arviointia ja vaihtoehtoisia suunnitelmia sen 
kaava-alueelle sijoittuvien elinympäristöjen suojelemiseksi. Laaditun 
selvityksen mukaan Vuosaaren alueella on noin 193 ha sellaista aluet-
ta, jossa em. lajia esiintyy ja kaava-alueelle sijoittuvasta esiintymästä 
rakentaminen pienentäisi 0,2 ha eli noin 0,1 %. Mikäli tuo alue koko-
naan suojeltaisiin rakentamiselta, se vähentäisi kaava-alueen tulevaa 
asukasmäärää lähes kolmanneksella. Enin osa kaava-alueelle sijoittu-
vista esiintymistä sijoittuu sen rakentamatta jääville alueille, kuten vir-
kistys- ja puistoalueille. Vuosaaren laajimmat ja arvokkaimmat esiinty-
mät sijoittuvat Mustavuoren ja Uutelan alueille.
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Muistutuksissa jokaisessa arvosteltiin kaavan julkisen nähtävillä pidon 
ajoittumista keskelle parasta lomakautta. Kaupunkiympäristön toimialal-
la pyritäänkin jatkossa kohdistamaan kesäkaudelle ajoittuvaa nähtävil-
läpitoa siten, että korkeintaan kaksi viikkoa siitä ajoittuisi heinäkuulle. 
Vaihtoehtoisesti nähtävilläpitoa voidaan kesäkaudella myös pidentää 
tarvittaessa jonkin verran ja samalla pyritään huolehtimaan siitä, että 
nähtävilläolon aikana tavoitettavissa on ainakin kahden viikon ajan 
henkilö, jolta saa suunnitelmasta lisätietoa. Kurkimoision kaavan olles-
sa nähtävillä kaavoittaja oli tavoitettavissa koko nahtävillä olon ajan.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, mm. täsmennettiin pohjave-
sien suojelua koskevaa määräystä. Ne on esitetty yksityiskohtaisesti 
kaavaselostuksen viimeisessä luvussa ja ne on myös koottu tehdyt 
muutokset -liitteeseen. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten taho-
jen kanssa.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12645 kartta, päivätty 2.2.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12645 selostus, päivätty 2.2.2021, päivi-

tetty Kylk:n 16.2.2021 päätöksen mukaiseksi, korjattu 22.3.2021
3 Vuorovaikutusraportti päivätty 25.6.2020, täydennetty 2.2.2021 ja asu-

kastilaisuuden muistio 5.6.2019
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 19.5.2020

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

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

Hyväksymispäätöksestä 
tiedon pyytäneet

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 16.02.2021 § 69

HEL 2019-003489 T 10 03 03

Hankenumero 0592_17

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 2.2.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12645 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan 
(Vuosaari, Keski-Vuosaari) korttelia 54144 osa tonttia 4 ja katu-, 
puisto-, lähivirkistys- ja suojaviheralueita. 

Lisäksi lautakunta päätti
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 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville 

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

16.02.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Jussi Ukkonen. Asiantuntija pois-
tui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

09.02.2021 Pöydälle

02.02.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jussi Ukkonen, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 310 20516

jussi.ukkonen(a)hel.fi
Janne Antila, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 20355

janne.antila(a)hel.fi
Elise Lohman, maisema-arkkitehti (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu), puhelin: 310 
26349

elise.lohman(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.01.2021 § 2

HEL 2019-003489 T 10 03 03

Päätös

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12645 pohjakartan 
kaupunginosassa 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12645
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 43/2019
Pohjakartta valmistunut: 13.1.2021 Uusinta (ensitilaus 2019)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus 
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 
09.04.2020 § 24

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 222
V 21.4.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Temppeliaukion 
kirkon tontille (Etu-Töölö, Lutherinkatu 3, tontti 13426/1)

HEL 2020-013256 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) Yk-tontin 
13426/1 vuokrausperiaatteet seuraavasti:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 17,69 eu-
ron suuruista kerrosneliömetrihintaa. 

2

Vuokra-aika on 31.12.2070 saakka.

3

Muutoin noudatetaan liike- ja toimistoalueen vuokrasopimuslomakkeen 
ehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan päättämiä lisäehtoja.

Käsittely

Esteelliset: Elisa Gebhard
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta) 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Maanvuokrasopimusluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tonttia ja sen vuokrausta koskevat tiedot

Tontilla 13426/1 on voimassa asemakaavan muutos nro 7071 (vahvis-
tettu 22.1.1975), jossa se on osoitettu kirkon ja muiden seurakunnallis-
ten rakennusten korttelialueeksi (Yk). Tontin pinta-ala on 7 345 m² ja 
rakennusoikeus on osoitettu tonttitehokkuusluvulla e=0,75, eli se on 5 
509 k-m².  

Yleiskaavassa 2016 tontti on osoitettu kantakaupunki-alueeksi (C2).   

Tontilla sijaitsee Temppeliaukion kirkko (1 902 k-m²), joka on suojeltu 
kirkkolain 5 §:n nojalla, kirkkohallituksen päätöksellä 8.6.2004. Tontin 
maanvuokrasopimus oli voimassa 1.8.1963–31.12.2020. Maanvuokra-
sopimuksen mukainen tontin vuosivuokra vuodelle 2020 on ollut 8 
062,61 euroa.

Tontin uudelleenvuokraus

Kaupunkiympäristölautakunta on 26.1.2021 § 23 päättänyt vuokrata 
tontin uudelleen Helsingin seurakuntayhtymälle 31.12.2050 saakka 
kirkkoa varten. Päätöksen mukaan vuokra-aikaa jatketaan 31.12.2070 
saakka, mikäli kaupunginvaltuusto vahvistaa tontin vuokrausperiaat-
teet. 

Maanvuokrasopimusluonnos on liitteenä 1.

Vuokrausperiaatteet

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 17,69 eu-
ron suuruista kerrosneliömetrihintaa, joka vastaa nykyrahassa noin 350 
euroa/k-m² (ind. 1979) sekä kaupunginvaltuuston päättämään viiden 
prosentin vuotuiseen tuottoon.  

Vuosivuokra on siten 1 682,32 euroa elinkustannusindeksissä 1951 = 
100, joka vastaa nykyrahassa 33 293,11 euroa (ind. 1979).
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Uusi vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksin muutokseen siten 
kuin maanvuokrasopimuksen ehdossa todetaan. 

Vuosivuokra perustuu asemakaavan alittavaan 1 902 k-m²:n toteutet-
tuun rakennusoikeuteen.

Asemakaavan alittava rakennusoikeuden käyttö perustuu tontilla sijait-
sevan rakennuksen, Temppeliaukion kirkon asemaan suojeltuna ra-
kennuksena, joka käytännössä estää tontin rakentamisen vastaamaan 
asemakaavan mukaista tehokkuuslukua (e=0,75, eli 5 509 k-m²).

Vuokranmäärityksen markkinaehtoisuus on varmistettu puolueetonta 
arvioijaa käyttäen (Gem Valuation Oy 20.5.2020). Arviolausunto on 
oheismateriaalissa.

Tontinluovutuslinjausten noudattaminen

Vuokraus ja sitä koskeva vuokrasopimus on laadittu kaupunginhallituk-
sen 1.4.2019 § 220 hyväksymien tontin luovutusta koskevien linjausten 
mukaisesti.

Maanvuokrasopimuksen ehdot

Maanvuokrasopimuksen 1 §:n mukaan tontille saa toteuttaa enintään 1 
902 k-m²:n suuruisen kirkkorakennuksen ja vuokran määrä on laskettu 
perustuen edellä mainittuun rakennusoikeuteen. Mahdollisen lisäraken-
tamisen
yhteydessä tulee maanvuokrasopimusta muuttaa.

Maanvuokrasopimuksessa on lisäksi erityisiä ehtoja koskien suojellun 
rakennuksen lunastuskorvausta ja toimenpiteitä vuokra-ajan päättyes-
sä.

Muutoin maanvuokrasopimuksessa noudatetaan kaupunkiympäristön 
toimialan tavanomaisia toimitilatonttia koskevia maanvuokrasopimu-
sehtoja.

Toimivalta

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Liitteet

1 Maanvuokrasopimusluonnos

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.01.2021 § 23

HEL 2020-013256 T 10 01 01 02

Lutherinkatu 3

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) korttelissa 13426 sijaitsevan 
Yk-tontin 13426/1 (7 345 m² ja 5 509 k-m², Lutherinkatu 3) vuokrauspe-
riaatteiden vahvistamista seuraavin ehdoin: 

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 17,69 eu-
ron suuruista kerrosneliömetrihintaa. 

2

Vuokra-aika on 31.12.2070 saakka.
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3

Muutoin noudatetaan liike- ja toimistoalueen vuokrasopimuslomakkeen 
ehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan päättämiä lisäehtoja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti vuokrata uudelleen Helsingin seu-
rakuntayhtymälle (y-tunnus: 0201242-7) Helsingin 13. kaupunginosan 
(Etu-Töölö) korttelissa 13426 sijaitsevan Yk-tontin 13426/1 (7 345 m² ja 
5 509 k-m², Lutherinkatu 3) kirkkoa varten 31.12.2050 saakka liitteenä 
1 olevan maanvuokrasopimuksen mukaisesti. 

Vuokra-aikaa jatketaan 31.12.2070 saakka, mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy myöhemmin vuokrausperiaatteet 31.12.2070 saakka.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tontin nykyisen 
maanvuokrasopimuksen nro 7990 (L2113-1) päättymään 31.12.2020 ja 
oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai hänen val-
tuuttamansa henkilön allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta 
liitteen 1 mukaisen maanvuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvit-
taessa vähäisiä muutoksia, korjauksia ja tarkennuksia ehdolla, että A) 
kohdan vuokrausperiaatteita koskeva päätös on saanut lainvoiman.

L1113-5

Käsittely

26.01.2021 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 
8 kokouksen asiana nro 2.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi
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§ 223
V 21.4.2021, Nuorten aloitteet ajalta 9.6.−31.12.2020

HEL 2020-008472 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Koonti nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista
2 Nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 
9.6.−31.12.2020.

Esittelijän perustelut

Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13−17-vuotiaiden teke-
miä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Aloitteet teh-
dään vaikuttamisjärjestelmä Ruudin verkkosivuilla olevalla sähköisellä 
lomakkeella (ruuti.net/aloitteet). Sekä aloitteet että niihin annetut por-
mestarin tai apulaispormestarin vastaukset julkaistaan ruu-
ti.munstadi.fi/aloitteet -sivulla.

Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää val-
tuuston tietoon kahdesti vuodessa tehdyt nuorten aloitteet, niiden joh-
dosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisoneuvoston asiasta antaman 
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lausunnon. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydälle-
panoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumis-
ta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kau-
pungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Kun val-
tuustossa käsitellään nuorten aloitteita, kolmella nuorisoneuvoston va-
litsemalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa hallinto-
säännön 29 luvun 7 §:n nojalla.

Aloitteet käsitellään valtuustossa tavallisesti puolivuosittain. Viime vuo-
den aikana nuoret ovat tehneet yhteensä 40 aloitetta, joista tammikuun 
ja kesäkuun välisenä aikana tehdyt (25) on käsitelty valtuustossa 
21.10.2020. Kesäkuussa on teknisen virheen vuoksi jäänyt kirjaamatta 
neljä aloitetta, jotka ovat nyt mukana tässä koonnissa. Heinäkuun ja 
joulukuun välisenä aikana uusia aloitteita on tehty 11.

Aloitteet jakaantuvat kaupunkiympäristön toimialan (7), kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan (4), kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (3) ja kau-
punginkanslian (1) toimintaan. Liitteenä 1 oleva koonti sisältää sekä 
aloitteet että pormestarin tai apulaispormestarin vastaukset. Aloitteen 
tekijän nimi, ikä ja yhteystiedot ovat nuorisopalvelujen tiedossa.

Koko valtuustokauden aikana nuorten aloitteita on tehty yhteensä noin 
150. Aloitejärjestelmään on kuluvalla kaudella kohdistunut paljon kehit-
tämispaineita sekä nuorilta itseltään että poliittisilta päättäjiltä ja aloit-
teiden parissa työskenteleviltä. Kehittämistarpeet liittyvät mm. aloitejär-
jestelmän tunnettuuteen, aloitteiden käsittelytapoihin ja vuorovaikutuk-
seen sekä aloitesivuston toimintaan. 

Nuorisoneuvosto on 18.3.2021 antamassaan lausunnossa huomannut, 
että moni aloitteista liittyy tavalla tai toisella nuorten turvallisuuteen. 
Nuoret kokevat paljon turvattomuutta ja häirintää, erityisesti kouluissa. 
Nuoret tarvitsevat viihtyisiä ja turvallisia ajanviettopaikkoja, riittävää 
luottamusta koulujen kykyyn selvittää kiusaamistapauksia ja tarvittavia 
mielenterveyspalveluja kohtuullisella aikataululla.

Nuorisoneuvosto kiinnittää lausunnossaan huomiota myös siihen, että 
aloitteiden määrä on vähentynyt aiemmista vuosista. Tehdyistä aloit-
teista noin puolet on nuorisoneuvoston jäsenten tekemiä. Nuorisoneu-
vosto katsoo, että suurin osa nuorista on epätietoisia aloitekanavan 
olemassaolosta tai he eivät usko sen vaikuttavuuteen. Lausunto on ko-
konaisuudessaan liitteenä 2.

Nuorten aloitejärjestelmän kehittäminen on meneillään kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialalla. Ruudin verkkosivut toimivat tällä hetkellä osana 
Munstadi-sivustoa, joka poistuu käytöstä tämän vuoden aikana. Nuor-
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ten aloitesivuston uudistus on käynnissä ja se on tarkoitus siirtää osak-
si uutta Nuorten.Helsinki-sivustoa tämän kevään aikana. Aloitesivuston 
uudistamisella voidaan vastata osaan aloitejärjestelmän haasteista, 
mutta merkittävä osa kehittämistarpeista liittyy aloitteiden käsittelyta-
poihin ja taustajärjestelmään. Selvitys taustajärjestelmän uudistami-
seksi on käynnissä.

Nuorten aloitejärjestelmän tunnettuutta on parannettu mm. vahvista-
malla nuoriso-ohjaajien tietämystä aloitejärjestelmästä. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalla on laadittu yhteistyössä nuorten kanssa Osallis-
tu ja vaikuta -opas ja juliste, jotka havainnollistavat erilaisia vaikuttami-
sen kanavia. Vaikuttamisen tapoja on tuotu esiin peruskouluille ja toi-
sen asteen oppilaitoksille suunnatuilla oppilas- ja opiskelijakuntapäivil-
lä. Helsinki-kanavalla julkaistiin video nuorten aloitteista, ja aloitejärjes-
telmää on pidetty esillä sekä nuorisopalvelujen että kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan sisäisessä viestinnässä.

Laajempaa ulkoista viestintää aloitejärjestelmän tunnettuuden paran-
tamiseksi on tarkoitus tehdä vasta nyt keväällä, kun aloitejärjestelmä 
saadaan paremmin toimivalle alustalle.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Koonti nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista
2 Nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 224
Helsingin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen

HEL 2021-003003 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä kaupungin vuoden 
2020 tilinpäätöksen.

Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on 496 727 
658,16 euroa. Tulokseen sisältyvät myös kaupungin liikelaitosten ja it-
senäisinä taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen tulokset, jotka käsitel-
lään niiden omissa kirjanpidoissa.

Lisäksi kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle tilikauden tulok-
sen käsittelyssä seuraavaa:

Alla olevien liikelaitosten yli- tai alijäämä siirretään ko. liikelaitoksen joh-
tokunnan esityksen mukaisesti taseen omaan pääomaan.

Alla olevien rahastojen yli- tai alijäämä siirretään rahaston sääntöjen 
mukaisen ko. rahaston rahastopääomaan.

Kaupunginhallitus esitti lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos kä-
sitellään seuraavasti:
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Edelleen kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että innovaatio-
rahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voit-
tovaroista 30 miljoonaa euroa.

Samalla kaupunginhallitus totesi, että talousarvioon 2021 kirjatun mu-
kaisesti koronasta aiheutuvia kustannuksia seurataan lautakunnissa ta-
louden ja toiminnan seurannan yhteydessä. Lautakunnat esittävät tar-
vittaessa ylitysoikeuksia kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus val-
tuustolle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli rahoitusjohtaja Tuula Saxholm.

Vastaehdotus:
Elisa Gebhard: Lisäys päätösesityksen loppuun: 

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että talousarvioon 2021 kirjatun mu-
kaisesti koronasta aiheutuvia kustannuksia seurataan lautakunnissa ta-
louden ja toiminnan seurannan yhteydessä. Lautakunnat esittävät tar-
vittaessa ylitysoikeuksia kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus val-
tuustolle.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Päätösehdotukseen: 

Samalla kaupunginhallitus kehottaa toimialalautakuntia tuomaan kau-
punginhallitukselle ylitysoikeusesitykset, joilla kompensoidaan 2021 
budjetin aiheuttamat huomattavat resurssivajeet, erityisesti kasvatus- ja 
koulutustoimenalalla. 

Kannattaja: Mai Kivelä

Äänestys

JAA-ehdotus: Elisa Gebhardin vastaehdotus
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotus

Jaa-äänet: 13
Elisa Gebhard, Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, 
Anni Sinnemäki, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, 
Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Mai Kivelä
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Kaupunginhallitus hyväksyi Elisa Gebhardin vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 13 - 2.

Veronika Honkasalo ja Mai Kivelä jättivät päätöksestä eriävän mielipi-
teen.

Veronika Honkasalo jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat peruste-
lut:

Koronapandemia on ennennäkemättömällä tavalla koetellut erityisesti 
Helsinkiä ja sen asukkaita. Sekä itse pandemian että rajoitustoimien 
vaikutukset kohdistuvat tutkitusti niihin ryhmiin, jotka ovat lähtökohtai-
sesti hauraassa asemassa. Vahva empiirinen näyttö osoittaa, kuinka 
esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat syventyneet 
ja oppimiserot ja -vaje kasvaneet pandemian aikana. Vaikka pandemia 
on koetellut Helsinkiä Suomen mittakaavassa kovin ottein, osoittaa ti-
linpäätös, että Helsingin talous on yllättävän vahvalla pohjalla. Tämän 
lisäksi valtio on merkittävillä resurssilisäyksillä tukenut myös Helsinkiä 
selviämään koronakriisistä vuonna 2020. 

Helsingillä on siis kaikki edellytykset tehdä talouspolitiikkaa, joka lähi-
historian pahimman kriisin keskellä investoi kaupunkilaisten hyvinvoin-
tiin ja välttää leikkaukset. Vastaesityksemme lähti siitä, että syksyllä 
2020 valtuuston päättämän budjetin aiheuttamat resurssivajeet on pai-
kattava kokonaisuudessaan toisin kun voittanut esitys (Gebhard), joka 
lähti siitä, että koronasta aiheutuvia kustannuksia seurataan ja ylitysoi-
keuksia esitetään vain tarvittaessa. Tosiasiassa ei voittanut esitys muu-
ta budjetin aiheuttamia merkittäviä resurssivajeita, jotka johtavat pa-
himmissa tapauksessa mm. palveluiden rapautumiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

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

matti.malinen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi
Ulla Kukkonen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25110

ulla.kukkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilinpäätös 2020

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä kaupungin vuoden 
2020 tilinpäätöksen.

Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on                
496 727 658,16 euroa. Tulokseen sisältyvät myös kaupungin liikelaitos-
ten ja itsenäisinä taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen tulokset, jotka 
käsitellään niiden omissa kirjanpidoissa.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tilikauden tulok-
sen käsittelyssä seuraavaa:

Alla olevien liikelaitosten yli- tai alijäämä siirretään ko. liikelaitoksen joh-
tokunnan esityksen mukaisesti taseen omaan pääomaan.

Alla olevien rahastojen yli- tai alijäämä siirretään rahaston sääntöjen 
mukaisen ko. rahaston rahastopääomaan.

Kaupunginhallitus esittää lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos 
käsitellään seuraavasti:

Edelleen kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että innovaa-
tiorahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä 
voittovaroista 30 miljoonaa euroa.
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Esittelijän perustelut

Esittelijä ilmoittaa, että vuoden 2020 tilinpäätös on valmistunut. Tilin-
päätös käsittää koko kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätök-
sen.

Kaupungin taloutta on hoidettu pitkäjänteisesti ja se on vahvalla pohjal-
la. Kaupungin tilikauden tulos oli 496,7 miljoonaa euroa ollen 234 mil-
joonaa euroa talousarviota parempi. Vuoden 2019 tulos oli 377,0 mil-
joonaa euroa, vuoden 2018 tulos 386,8 miljoonaa euroa ja vuoden 
2017 tulos 483,1 miljoonaa euroa. 

Helsingin kaupungin tuloslaskelma
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Toimintakate toteutui talousarviota parempana (47,5 miljoonaa euroa) 
toimintatulojen ylittäessä talousarvion merkittävästi (72,1 miljoonaa eu-
roa). Maan-, rakennusten- ja osakkeiden myyntituloja (kirjautuu muihin 
toimintatuloihin) kertyi talousarviossa ennakoitua (100 miljoonaa euroa) 
enemmän, yhteensä 137 miljoonaa euroa. Myös valmistus omaan käyt-
töön toteutui talousarviossa ennakoitua suurempana (39,6 miljoonaa 
euroa).

Kaupungin ulkoiset toimintamenot ylittävät talousarvion 24,5 miljoonalla 
eurolla. Kaupungin ulkoisten toimintamenojen kasvu edelliseen vuo-
teen verrattuna oli 3,6 prosenttia (vuonna 2019 vastaava kasvu edelli-
seen vuoteen oli 4,8 prosenttia). Kuntasektorilla vastaava kasvu oli 
keskimäärin 2,0 prosenttia. Kaupunkistrategian käyttötalouden toimin-
tamenoja mitoittava taloustavoitteen mukaiset menot kasvoivat vuonna 
2020 noin 4,4 prosenttia eli noin kolminkertaisesti strategiatavoittee-
seen (tavoitetaso 1,29 prosenttia) nähden (vuonna 2019 vastaava kas-
vu edelliseen vuoteen oli 5 prosenttia, tavoitetaso vuonna 2019 oli 2,34 
prosenttia).

Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 2,1 prosenttia (vuonna 2019 vas-
taava kasvu oli 2,3 prosenttia). Verotulototeuma oli yhteensä -57 mil-
joonaa euroa talousarviota heikompi (huomioiden koronakompensaa-
tiot yhteisöverojen kautta). Valtionosuustilitysten toteuma oli 479,6 mil-
joonaa euroa. Se sisältää kuntien koronatukipakettien mukaiset kom-
pensaatiot 214 miljoonaa euroa. Valtionosuudet toteutuvat 234 miljoo-
naa euroa talousarviota korkeampana. Yhteensä vero- ja valtionosuus-
tulot olivat 176 miljoonaa euroa talousarviota korkeammat.

Vuosikate 863 miljoonaa euroa toteutui 228 miljoonaa euroa talousar-
viota korkeampana ja hieman edellisvuotta korkeampana (741 miljoo-
naa euroa vuonna 2019).

Koronan vaikutukset Helsingin kaupungin vuosikatteeseen jäivät vuon-
na 2020 lähes neutraaleiksi. Toimialojen palveluissa on kuitenkin muo-
dostunut palveluvelkaa, jonka kattaminen vuodesta 2021 eteenpäin li-
sää kaupungin menoja.

Helsingin kaupungin rahoituslaskelma
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Kaupungin investointimenot olivat 1 047 miljoonaa euroa, josta 130 mil-
joonaa euroa muodostui Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kympin 
myyntitulojen sijoittamisesta kyseessä olevaan kiinteistöosakeyhtiöön. 
Ilman tätä kertaluonteista pääomitusta investointimenot olivat 917 mil-
joonaa euroa eli 137 miljoonaa euroa edellisvuotta suuremmat. Inves-
tointimenot ilman liikelaitoksia vuonna 2020 olivat 891,5 miljoonaa eu-
roa ja ilman Kymppi-talon kertaluonteista pääomitusta investointimenot 
olivat 761,5 miljoonaa euroa eli 19 prosenttia enemmän kuin vuonna 
2019. Vuonna 2019 käytettiin 639,9 miljoonaa euroa, 516 miljoonaa eu-
roa vuonna 2018 ja 545,7 miljoonaa euroa vuonna 2017. Investointita-
son nousu on viime vuosina kohdistunut erityisesti kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan rakennushankkeisiin, uusien projektialueiden esira-
kentamiseen sekä katujen ja liikenneväylien uudisrakentamiseen ja pe-
rusparantamiseen.
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Vuoden 2020 investointimenot kasvoivat vuoteen 2019 verrattuna eri-
tyisesti talonrakennushankkeisiin, esirakentamiseen sekä katuihin ja lii-
kenneväyliin kohdistettujen määrärahojen käytössä.

Talonrakennushankkeisiin käytettiin yhteensä 298,1 miljoonaa euroa, 
joka on 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Vuonna 2019 vas-
taava käyttö oli 266,1 miljoonaa euroa. Uudis- ja lisärakennushankkei-
siin käytettiin 130,9 miljoonaa euroa, kun vuonna 2019 käytettiin 116,2 
miljoonaa euroa. Korjaushankkeisiin käytettiin 167,1 miljoonaa euroa, 
kun vuonna 2019 käytettiin 149,1 miljoonaa euroa. Merkittävimmät 
määrärahan käytön lisäykset verrattuna vuoteen 2019 kohdistuivat 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Talousarviokohdan Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväk-
si, käytettiin vuonna 2020 yhteensä 96,4 miljoonaa euroa, joka on 73,7 
prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Vuonna 2019 vastaava käyttö 
oli 55,5 miljoonaa euroa. Merkittävimmät määrärahan käytön lisäykset 
verrattuna vuoteen 2019 kohdistuivat Kalasataman ja Länsisataman 
esirakentamiseen.

Katuihin ja liikenneväyliin käytettiin yhteensä 173,2 miljoonaa euroa, 
joka on 9,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Vuonna 2019 vas-
taava käyttö oli 158,7 miljoonaa euroa. Merkittävimmät määrärahan 
käytön lisäykset verrattuna vuoteen 2019 kohdistuivat talousarviokoh-
taan Uudisrakentaminen sekä talousarviokohtaan Perusparantaminen 
ja liikennejärjestelyt.

HKL-liikelaitoksen investoinnit vuonna 2020 olivat 145,9 miljoonaa eu-
roa (138,2 miljoonaa vuonna 2019).

Toiminnan ja investointien rahavirta toteutui vain -9 miljoonaa euroa 
negatiivisena huolimatta edellistä vuotta merkittävästi korkeammasta 
investointitasosta. Tämä mahdollistui, kun myös tulorahoitus toteutui 
edellistä vuotta parempana. Toiminnan ja investointien rahavirta, joka 
on keskeinen kaupungin talouden tilannetta kuvaava tunnusluku, toteu-
tui jokseenkin vastaavalla tasolla kuin edellisenä vuonna (-33 miljoonaa 
euroa).
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Vuosikate suhteessa toteutuneeseen investointitasoon (investointien 
tulorahoitusprosentti) vuonna 2020 oli 85 prosenttia. Se ei poikkea 
merkittävästi muiden suurimpien kaupunkien tasosta. Myöskin kunta-
sektorin keskimääräinen investointien tulorahoitusprosentti oli ennakko-
tietojen mukaan 84 prosenttia.

Vuoden 2020 talousarviossa oli varauduttu uusien 92 miljoonan euron 
lainojen nostoon. Lainanotosta toteutui 60 miljoonaa euroa. Kyseinen 
laina nostettiin liikenneliikelaitokselle raitiovaunukaluston hankintaa 
varten Euroopan Investointipankin kanssa tehdystä rahoituksen puite-
sopimuksesta. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin noin 82 miljoonaa eu-
roa (sisältäen liikenneliikelaitoksen investointeja varten nostetut raha-
laitoslainat), ja pitkäaikaisten lainojen määrä aleni vuonna 2020 netto-
määräisesti yhteensä 22 miljoonaa euroa. Kaupungin ottolainakanta oli 
vuoden lopulla 992 miljoonaa euroa (vuoden 2019 lopussa 1 014 mil-
joonaa euroa).

Kaupungin rahojen ja pankkisaamisten sekä rahoitusarvopaperien yh-
teenlaskettu määrä on kasvanut kuluneella tilikaudella 208,1 miljoonaa 
euroa. Kassavarojen määrän muutosta osaltaan selittää pääosin tytä-
ryhteisöjen konsernitilivarojen määrän kasvu.

Kaupungin taseen rahat ja pankkisaamiset -erä sisältää myös kaupun-
gin konsernitiliin kuuluvien yhteisöjen tilivarat kaupungin konsernitilillä. 
Kaupungin velka edellä mainituille yhteisöille näiden varoista konserni-
tilillä näkyy kaupungin taseessa vastaavasti lyhytaikaisten velkojen 
määrässä. Kaupungin konsernitilijärjestelmässä oli tytäryhteisöjen va-
roja vuoden lopussa yhteensä 500,7 miljoonaa euroa (kasvua viime 
vuodesta 167,9 miljoonaa euroa).

Kaupungin maksuvalmiusreservejä kasvatti lisäksi kaupunkiympäristön 
toimialan toimitiloiksi valmistuneen Kiinteistö Oy Helsingin Kalasata-
man Kympin osakekannan sekä siihen liittyvän tontin myynti. Kauppa-
hinta kohteista oli yhteensä 167 miljoonaa euroa. Kaupunki jää raken-
nukseen vuokralaiseksi pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.
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Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2020 vuosikate oli noin 1 438 mil-
joonaa euroa. Vuosikate parani vuodesta 2019 noin 61 miljoonalla eu-
rolla. Helsingin kaupungin vuosikate parani 122 miljoonaa euroa edelli-
seen vuoteen verrattuna. Tytäryhteisöjen vaikutus kaupunkikonsernin 
vuosikatteeseen oli noin 61 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Ennen kaikkea Helsingin Satama Oy:n (noin 19 miljoonaa eu-
roa) sekä Palmia Oy:n (noin 4 miljoonaa euroa) tulokset heikkenivät 
vuodesta 2019 pääasiallisesti koronaepidemian vaikutusten seurauk-
sena.

Kaupunkikonsernin tulos oli vuonna 2020 noin 605 miljoonaa euroa, jo-
hon vaikutti keskeisimmin Helsingin kaupungin osuus 497 miljoonaa 
euroa ja Helen Oy:n osuus 123 miljoonaa euroa. 

Kaupunkikonsernin ylijäämä oli 569 miljoonaa euroa ja se parani edelli-
sestä vuodesta 65 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin ylijäämä oli 
119 miljoonaa euroa edellisen vuoden tasoa parempi.

Helsingin kaupunkikonsernin tuloslaskelma
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Kaupunkikonsernin vuoden 2020 toiminnan ja investointien rahavirta oli 
-269 miljoonaa euroa negatiivinen ja se oli hieman vuoden 2019 tasoa 
parempi (-333 miljoonaa euroa vuonna 2019). Helsingin kaupungin vai-
kutus kaupunkikonsernin toiminnan ja investointien rahavirtaan oli -9 
miljoonaa euroa, jonka taso oli edellisen vuoden tasolla (-33 miljoonaa 
euroa vuonna 2019).

Tytäryhteisöjen (muut kuin kuntayhtymät) yhteenlaskettu investointitaso 
oli 1 040 miljoonaa euroa ja se oli 103 miljoonaa euroa edellisen vuo-
den tasoa (937 miljoonaa euroa vuonna 2019) suurempi. Tytäryhteisö-
jen yhteenlaskettu investointitaso on noussut vuoden 2017 toteumaan 
nähden 275 miljoona euroa eli se on kasvanut lähes kolmanneksen. 
Samalla aikavälillä myös kaupungin investoinnit ovat kasvaneet noin 
kolmanneksella vuoden 2017 noin 619 miljoonan euron tasosta vuoden 
2020 noin 917 miljoonan euron tasoon (vertailukelpoinen taso 2020 
huomioiden Kymppi-talon kertaluonteinen pääomittaminen).

Kaupunkikonsernin lainakanta oli 5 552 miljoonaa euroa eli 8 442 eu-
roa asukasta kohden (vuonna 2019 lainakanta oli 5 171 miljoonaa eu-
roa). Tästä Helsingin kaupungin lainakanta oli 992 miljoonaa euroa eli 
1 508 euroa asukasta kohden. Helsingin kaupungin lainakanta pieneni 
(42 miljoonaa euroa), mutta vastaavasti tytäryhteisöjen yhteenlaskettu 
lainakanta kasvoi kasvaneen investointitason seurauksena noin 423 
miljoonaa euroa (vuonna 2019 vastaava lainakannan kasvu oli 434 mil-
joonaa euroa).

Helsingin kaupunkikonsernin rahoituslaskelma
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Tilinpäätöksen käsittelyn liittyen esittelijä toteaa, että kuntalain mukaan 
kunnanhallitus tekee toimintakertomuksessa ehdotuksen tilinkauden tu-
loksen käsittelystä. Liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä toimivien 
rahastojen tulokset käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti niiden 
omissa tilinpäätöksissä.

Kaupunginhallitus toteaa tilinpäätöksen tuloksen käsittelyn yhteydessä 
seuraavaa liittyen asuntotuotantorahaston tilanteeseen.

Kaupungin asuntotuotantorahasto koostuu kolmesta korista. Yksi ko-
reista perustettiin kaupungin erillisten korkotukiyhtiöiden vuokrien peri-
miseen ja rakentamisenaikaisten lainojen hoitoon. Yhtiöt on olennaisin 
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osin fuusioitu kaupungin 100 % omistamaan Koy Auroranlinnaan. Yh-
dessä korkotukiyhtiöistä kaupunki on ollut enää vähemmistöosakkaa-
na.  Fuusion toteuduttua ko. yhtiön osakeomistuksiin liittyvät vuokrat ja 
vastikkeet voidaan hoitaa kuten muunkin erillisen asunto-omistuksen 
kohdalla, jolloin ko. rahastokori voidaan tarpeettomana lakkauttaa.

Korin lakkauttamiseen liittyvä asuntotuotantorahaston sääntömuutose-
sitys on tarkoitus tuoda erikseen päätöksentekoon kevätkaudella 2021. 
Korin lakkauttamisen yhteydessä on tarve tehdä tekninen n. 3 miljoo-
nan euron suuruinen siirto kyseiseen rahastoon.

Innovaatiorahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen kerty-
neistä voittovaroista 30 miljoonaa euroa. Innovaatiorahaston vapaa 
pääoma on helmikuussa 2021 noin  18 miljoonaa euroa. Vuotuinen 
käyttö on ollut viime vuosina noin 3 miljoonaa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

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

matti.malinen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi
Ulla Kukkonen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25110

ulla.kukkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilinpäätös 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 203

HEL 2021-003003 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely
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22.03.2021 Pöydälle

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli rahoitusjohtaja Tuula Saxholm.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

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

matti.malinen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi
Ulla Kukkonen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25110

ulla.kukkonen(a)hel.fi
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§ 225
Suomen valtion ja Helsingin kaupungin yhteistyösopimus uuden 
arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttamiseksi sekä hankkeen oh-
jausryhmän asettaminen

HEL 2021-001875 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan Suomen valtion ja Helsingin 
kaupungin välisen yhteistyösopimuksen uuden arkkitehtuuri- ja de-
signmuseon toteuttamiseksi. Samalla kaupunginhallitus merkitsi tie-
doksi hankkeen ohjausryhmän asettamisen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

sanna-mari.jantti(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteistyösopimus arkkitehtuuri- ja designmuseo
2 Asettamispäätös ohjausryhmä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki asettivat 19.3.2018 
selvitysryhmän selvittämään Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon 
kehittämistä ja mahdollista uudisrakennusta. Selvitys julkistettiin 
21.8.2018 ja siinä puollettiin vahvasti uuden museokokonaisuuden to-
teuttamista.

Pormestari asetti 12.10.2018 (§ 144) yhdessä opetus- ja kulttuuriminis-
teriön kanssa valmisteluhankkeen edistämään uuden kansainvälistä 
huipputasoa olevan arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttamista Hel-
sinkiin. Tavoitteena oli laatia konseptisuunnitelma, jonka pohjalta valtio, 
Helsingin kaupunki sekä Arkkitehtuurimuseota ja Designmuseota ylläpi-
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tävät säätiöt voisivat päättää hankkeen jatkovalmistelusta ja sen edel-
lyttämistä toimenpiteistä.

Selvityksen tuloksena valmistuneen museokonseptin lisäksi OKM ja 
kaupunki ovat valmistelleet museon hallinnointia ja rahoittamista kos-
kevan mallin. Mallin mukaan museon kokoelmien omistajuudesta vas-
taisi perustettava uusi säätiö (museosäätiö).

Museosäätiön hallintaan siirtyisivät uuteen museoon yhdistyvien Suo-
men arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon nykyisten museosäätiöiden 
kokoelmat. Säätiö vastaisi museon varainhankinnasta ja hallitsisi mu-
seon pääomaa, jonka tuotolla katettaisiin osa museon toimintamenoista 
mukaan lukien museorakennuksen vuokrakulut ja muut kiinteistömenot. 

Museon toiminnasta vastaisi perustettava osakeyhtiö. Säätiö ja osa-
keyhtiö sopisivat museon kokoelmien hallinnoinnista ja hoidosta keski-
näisellä sopimuksella. Museon henkilöstö olisi osakeyhtiön palveluk-
sessa. Osakeyhtiö toimisi museolain tarkoittamana museon ylläpitäjä-
nä, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö voisi maksaa käyttökustannuksiin 
tarkoitettua valtionosuutta.

Valtio ja kaupunki pääomittaisivat museosäätiötä saman suuruisin 
osuuksin. Tavoitteena on, että pääoman määrä olisi yhteensä 150 mil-
joonaa euroa siten, että valtion ja kaupungin osuudet olisivat kumman-
kin 60 miljoonaa euroa ja yksityisen pääoman osuus vähintään 30 mil-
joonaa euroa. Yksityisen pääoman hankkiminen olisi perustettavan 
museosäätiön tehtävä. 

Valtioneuvosto teki vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen yh-
teydessä uutta arkkitehtuuri- ja designmuseota koskien pöytäkirjamer-
kinnän, jonka mukaan hallitus sitoutuu osallistumaan uuden perustetta-
van Arkkitehtuuri- ja designmuseon säätiön pääomittamiseen enintään 
60 miljoonalla eurolla. Valtion rahoitusta koskevat lopulliset päätökset 
edellyttäisivät Helsingin kaupungin sitovia päätöksiä saman suuruisesta 
pääomittamisesta sekä valtiota tyydyttävää sopimusta museoraken-
nuksesta, museon vuokrasopimuksen sisällöstä sekä muista hankkeen 
toteuttamiseen ja museon ylläpitoon liittyvistä reunaehdoista.

Museota varten toteutettaisiin uudisrakennus Helsingin Eteläsatamaan. 
Helsingin kaupungin tarkoituksena on käynnistää Makasiinirannan ko-
konaiskehittämistä koskeva suunnittelu- ja konseptikilpailu maaliskuun 
2021 aikana. Alue sisältää varauksen arkkitehtuuri- ja designmuseota 
varten. Tavoitteena olisi järjestää museosta erillinen arkkitehtuurikilpai-
lu sekä päättää erikseen rakennushankkeen toteuttamistavasta.

Suomen valtion ja Helsingin kaupungin välinen yhteistyösopimus
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Suomen valtion ja Helsingin kaupungin välisen yhteistyösopimuksen 
tarkoituksena on sopia kustannusten jaon periaatteista sopijapuolten 
välillä. Tiede- ja kulttuuriministeri sekä opetus- ja kulttuuriministeriön 
kansliapäällikkö ovat allekirjoittaneet sopimuksen valtion puolesta ja 
Helsingin pormestari sekä kansliapäällikkö kaupungin puolesta 
24.3.2021. Sopimus tulee voimaan, kun talouspoliittinen ministerivalio-
kunta on sitä puoltanut ja Helsingin kaupunginhallitus on sen hyväksy-
nyt. Sopimus on liitteenä (Liite 1).

Valtio ja kaupunki vastaavat sopijapuolten yhteisesti katettavaksi sovi-
tuista museohankkeen valmistelukustannuksista yhtä suurin osuuksin. 
Kumpikin sopijapuoli vastaa itse muista museohankkeen valmistelusta 
aiheutuvista kustannuksista.

Valtio ja kaupunki laativat yhteisesti katettavista kustannuksista kus-
tannusarvion. Kummankin sopijapuolen osuus kustannuksista on vuo-
sina 2021–2023 yhteensä enintään 500 000 euroa. Kustannuksiin si-
sältyvät museohankkeen ohjausryhmän ja hankeorganisaation kustan-
nukset, hankejohtajan ja avustajan palkkaamisesta aiheutuvat henki-
löstökustannukset sekä yhteisesti sovittujen selvitysten ja suunnitel-
mien laatimisesta sekä viestinnästä aiheutuvat kustannukset. Henkilö-
sivukustannuksissa ja yleiskustannuksissa noudatetaan samoja kus-
tannuslaskennan menettelyitä.

Ohjausryhmän asettaminen ja hankeorganisaation perustaminen

Hankkeelle on 24.3.2021 asetettu ohjausryhmä. Ohjausryhmän toimi-
kausi on 24.3.2021–31.12.2023. Ohjausryhmän tehtävänä on

 ohjata ja edistää hanketta ja sen tavoitteiden toteutumista
 vastata hankkeen koordinoinnista yhteistyössä hankejohtajan kans-

sa
 toimia hankkeen osapuolten välisenä yhteistyöelimenä
 tarjota asiantuntemusta ja tukea hankeorganisaatiolle
 seurata hankkeen taloutta ja varainhankinnan edistymistä
 ohjata hankevaiheeseen kuuluvaa selvitys- ja suunnittelutyötä liit-

tyen säätiön perustamiseen, toiminnan ja toimintamallin suunnitte-
luun sekä rakennushankkeen valmisteluun

 osallistua hankkeen viestintään sekä hankkeen vuorovaikutteisuutta 
ja osallisuutta lisäävien toimenpiteiden suunnitteluun

Ohjausryhmän kokoonpano käy ilmi liitteenä olevasta asettamispäätök-
sestä (liite 2).

Hankkeen edistämiseksi perustetaan hankeorganisaatio, jonka johta-
mista varten Helsingin kaupunki palkkaa hankejohtajan. Hankejohtaja 
toimii Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden organi-
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saatiossa ja siirtyy uuden museosäätiön alaisuuteen sen perustamisen 
jälkeen. Hankejohtaja raportoi ohjausryhmälle hankkeen etenemisestä. 
Hanketta varten laaditaan talousarvio ja aikataulu sekä hankesuunni-
telma.

Kansliapäällikkö myönsi 11.2.2021 (§ 29) kulttuuri- ja vapaa-ajan toi-
mialan käytettäväksi yhteensä 140 000 euroa uuden arkkitehtuuri- ja 
designmuseon valmisteluvaiheeseen vuonna 2021. Rahoituksella kate-
taan selvitysvaiheen kustannukset ajanjaksolla helmikuu-heinäkuu 
2021. Kustannukset muodostuvat esimerkiksi hankejohtajan ja avusta-
van henkilön palkkakustannuksista, hankesuunnitelman laadinnasta, 
viestintäkuluista ja erilaisista muista selvityksiin ja asiantuntijapalvelui-
hin liittyvistä kustannuksista. Kaupunki laskuttaa valtiolta puolet kus-
tannuksista vuoden 2021 kulujen tasaamisen yhteydessä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

sanna-mari.jantti(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteistyösopimus arkkitehtuuri- ja designmuseo
2 Asettamispäätös ohjausryhmä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2021 44 (156)
Kaupunginhallitus

Asia/9
29.03.2021

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

Käsiteltävä tässä kokouksessa

§ 226
Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen

HEL 2020-009208 T 12 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä tartuntatautilain 58 §:n nojalla, että 
Helsingin kaupungin alueella sijaitsevien perusopetuslain mukaista pe-
rusopetusta antavien oppilaitosten tiloja voidaan käyttää perusopetuk-
sen antamiseen seuraavin edellytyksin.

Tiloja käytettäessä tulee tartuntatautilain 1 §:ssä säädetty tartuntatauti-
lain tarkoitus huomioon ottaen noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön 
sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 4.8.2020 antamaa liitteenä 
olevaa suositusta (liite 1).

Päätös on voimassa ajan 7.4.-6.5.2021 tai kunnes asiasta toisin pääte-
tään.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM THL suositus - opetus ja varhaiskasvatus 4.8.2020

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Opetushallitus Esitysteksti
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Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Sosiaali- ja terveysministeriö Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Terveyden- ja hyvinvoinin lai-
tos

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Yksityiset sopimuskoulut Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Yksityiset ja valtionn peruskou-
lut

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tässä päätöksessä määrätään oppilaitosten tilojen turvallisesta käytös-
tä perusopetukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
antaman suosituksen tarkoitus on tukea kouluja toteuttamaan koulun-
käynti koronaepidemian aikana siten, että se on turvallista lapsille ja 
henkilökunnalle. Suositusta noudattamalla voidaan hallita tartuntariskiä 
eli vähentää tartuntoja ja rajata mahdollisissa altistustilanteissa altistu-
neiden joukko mahdollisimman pieneksi. Toimintaa suunniteltaessa on 
tärkeää sovittaa yhteen lapsen etu ja oikeudet ja tartuntatautien torjun-
nan periaatteet. Helsingissä tilojen turvallinen käyttö tarkoittaa muun 
muassa, että oppilaat opiskelisivat etäyhteyksiä hyödyntävän ja lähio-
petuksen yhdistelmämallin mukaisesti, jossa osa luokista työskentelee 
kukin vuorollaan ja lyhytaikaisesti etäopetuksessa. Oppilaiden oikeus 
opetukseen turvataan myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden ai-
kana. Päätös koskee lähtökohtaisesti kaikkea Helsingissä annettavaa 
perusopetusta. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät kuitenkaan kos-
ke esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1 - 3 vuosiluokkien oppilai-
ta, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvolli-
suuden oppilaita eikä valmistavan opetuksen oppilaita. Näiden oppilai-
den opetus järjestetään lähiopetuksena.

Perusopetus järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Mahdollinen 
siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin tapahtuu opetuksen 
järjestäjän päätöksellä. Kaupunginhallitus teki edelliset tätä asiaa kos-
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kevat päätökset 10.8.2020 § 411, 31.8.2020 § 495, 5.10.2020 § 627 ja 
9.11.2020 § 760, 7.12.2020 § 855, 4.1.2021 § 2, 1.2.2021 § 85 ja 
1.3.2021 § 142.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
4.8.2020 antama suositus koskee silti myös varhaiskasvatusta ja esio-
petusta ja niiden tilankäyttöä, mutta mahdollisuutta ja tarvetta etäyh-
teyksien hyödyntämisen ja läsnäolon yhdistelmämalliin ei toiminnan 
luonteen vuoksi ole.

Säädösperusta

Tartuntatautilain (1227/2016) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on eh-
käistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteis-
kunnalle aiheutuvia haittoja. Tartuntatautilain 9 §:n mukaan kunnan 
velvollisuutena on järjestää alueellaan tartuntatautilaissa tarkoitettu tar-
tuntatautien vastustamistyö osana kansanterveystyötä siten kuin kan-
santerveyslaissa (66/1972), terveydenhuoltolaissa (1326/2010) ja tar-
tuntatautilaissa säädetään. Tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu 
tartuntatautilaissa tartuntatautien ehkäisy, varhaistoteaminen ja seuran-
ta, epidemian selvittämiseksi tai torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet 
sekä tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn tutkimus, 
hoito ja lääkinnällinen kuntoutus sekä hoitoon liittyvien infektioiden tor-
junta.

Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaa-
raa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty 
tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotetta-
vissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää 
alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitos-
ten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä 
yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä 
on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaa-
ralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Perusopetuslain (682/1998) 29 § mukaan opetukseen osallistuvalla on 
oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Nyt tehtävällä päätöksellä tilo-
jen turvallisesta käytöstä turvataan lasten oikeutta turvalliseen opetu-
sympäristöön.

Perusopetuslain 20 a §:n 1 momentin mukaan, jos opetusta ei tartunta-
tautilain 58 §:n nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää 
turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestä-
mispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän pää-
töksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin enintään yhden kuukau-
den ajaksi kerrallaan, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätön-
tä. Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata myös poikkeuksellisten 
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opetusjärjestelyiden aikana. Ensimmäinen perusopetuslain muutos, jol-
la 20 a § lisättiin lakiin, tuli voimaan 1.8.2020 ja se oli voimassa määrä-
aikaisesti vuoden 2020 loppuun. Vastaavan sisältöinen väliaikainen 
muutos (1191/2020), joka on voimassa 31.7.2021 saakka, tuli voimaan 
1.1.2021. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa paikallinen päätök-
senteko, jolla perusopetuksen järjestäminen voidaan hoitaa turvallisesti 
epidemian aikanakin. Perusopetuslain 20 a §:n säätämiseen ensim-
mäisen kerran johtaneen hallituksen esityksen (HE 86/2020 vp) mu-
kaan mikäli opetuksen järjestämisessä ei pystyttäisi noudattamaan tar-
tuntatautiviranomaisen päätökseen sisältyvää ohjeistusta opetustilojen 
turvallisesta käyttämisestä tai opetustilat suljettaisiin osittain tai koko-
naan tartuntatautilain 58 §:n nojalla, voitaisiin opetuksessa siirtyä poik-
keuksellisiin opetusjärjestelyihin (HE 86/2020 vp, s. 16-17). Kevätluku-
kaudella voimassa olevan perusopetuslain 20 a §:n säätämiseen johta-
neen hallituksen esityksen (HE 218/2020 vp) mukaan ehdotetun pykä-
län 1 momentti vastaa nykyisin voimassa olevaa. Pykälän 1 momentis-
sa ehdotetaan, että opetuksen järjestäjä voisi siirtyä poikkeuksellisiin 
opetusjärjestelyihin, jos tartuntatautilain mukainen tartuntatautiviran-
omainen antaisi tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätöksen opetukseen 
käytettävien tilojen sulkemisesta osittain tai kokonaan, tai jos opetuk-
sessa ei voitaisi noudattaa päätökselle mahdollisesti asetettuja ehtoja. 
Edelleen hallituksen esityksen mukaan turvallisuuden arvioinnissa ja 
lähiopetuksen järjestämisenkäytännön suunnittelussa noudatettaisiin 
tartuntatautilain mukaisiinpäätöksiin mahdollisesti sisältyviä edellytyksiä 
opetukseen käytettävien tilojen käyttämisestä. Myös kevätlukukaudella 
voimassa olevaa pykälää koskevassa sivistysvaliokunnan mietinnössä 
(SiVM 16/2020 vp) todetaan, että poikkeuksellisia opetusjärjestelyjen 
soveltamisen edellytyksiä ei nyt ehdoteta muutettavaksi tältä osin. 
Muussa julkaistussa lainvalmisteluaineistossa ei ole esitetty tästä poik-
keavia kantoja. Niinpä lain esitöistä saadaan tukea sille, että tällainen 
päätös voidaan tarvittaessa tehdä. Tartuntatautilain 58 § soveltuu siis 
edelleen sanamuodostaan huolimatta kokonaan tai osittain sulkemista 
koskevan päätöksen lisäksi myös päätöksiin, joilla annetaan velvoitta-
via ohjeita tai määräyksiä pykälän tarkoittamien tilojen käytöstä.

Edellytyksenä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymiselle on li-
säksi se, että se on välttämätöntä. Mahdollinen siirtyminen poikkeuk-
sellisiin opetusjärjestelyihin tehdään tästä päätöksestä erillisessä pää-
töksenteossa. Siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin edellyt-
tää aina välttämättömyysharkintaa, joka tehdään lain esitöiden mukaan 
yhteistyössä kunnan epidemiologisen toiminnan kanssa.

Epidemiologinen arviointi

Suomen tilanne
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Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momen-
tin 14 kohdan mukaan uuden SARS-CoV-2:n aiheuttama infektio on 
yleisvaarallinen tartuntatauti. Maailman terveysjärjestö WHO on julista-
nut SARS-CoV-2 -viruksen aiheuttaman Covid-19 -taudin pandemiaksi 
11.3.2020.

 Koronavirustartuntoja todetaan edelleen runsaasti eri puolilla maata ja 
ne ovat lisääntymässä.  Ilmaantuvuus on jatkuvasti noussut viimeisten 
14 vrk:n aikana ollen nyt 171,8/100 000 asukasta. Korkein ilmaantu-
vuus on Uudellamaalla 344,7 ja seuraavaksi Varsinais- Suomessa 
259,0/100 000 asukasta.  

Koronapotilaiden perusterveydenhuollon osastohoidon tarve on vähen-
tynyt, sen sijaan erikoissairaanhoidon tarve on selvästi lisääntynyt ja 
vaikuttaa edelleen lisääntyvän. Tehohoidon tarve on myös lisääntynyt, 
toistaiseksi tehohoidon kapasiteetti ei kuitenkaan ole ylittynyt. Suomen 
väestöstä 1,3 % on testatusti sairastanut koronan, sairastaneiden to-
dellinen määrä on suurempi. Suomalaisista 13 % on saanut rokotteen. 
Näin ollen valtaosa kansalaisista on yhä altis tartunnalle.

Muuntuneen koronavituksen aiheuttamia tartuntoja on Suomessa to-
dettu lähes 2000. Näistä suurin osa on Britannian virusmuunnoksen ai-
heuttamia.

Helsingin kaupungin alueen tilanne

Helsingissä on noin 29,4 % Suomen Covid-19 -tapauksista. Helsingin 
sosiaali- ja terveystoimialan epidemiologinen toiminta seuraa alueen 
epidemiatilannetta jatkuvasti. Seurannassa on havaittu, että Helsingin 
kaupungin eri kanavia pitkin tulevien oireperusteisten yhteydenottojen 
määrä on edelleen lisääntynyt, kuten myös tehtyjen koronatestien lu-
kumäärä. Covid-19-tapausten määrä on voimakkaasti noussut. Viimeis-
ten 2 viikon (viikkojen 10-11) aikana ilmaantuvuus on ollut 478 tapaus-
ta/100 000 asukasta kohden, kun se aiemmin oli 223 tapausta/100 000 
asukasta. Erilaisten joukkoaltistustilanteiden (yli 10 altistunutta) luku-
määrä on lisääntynyt.  Joukkoaltistumisia on todettu päiväkodeissa, 
kouluissa, yksityisissä juhlissa ja tilaisuuksissa sekä työpaikoilla.

Muuntovirusten suhteellinen osuus on ennallaan eli noin puolet uusista 
tapauksista on varianttiepäilyjä. Varmistettuja Brittivarianttitapauksia on 
todettu 555 ja Etelä- Afrikan variantteja 33.

Erikoissairaalahoidon tarve on lisääntynyt ja sairaalat ovat edelleen va-
rautuneet koronapotilaiden määrän kasvuun. Koronavirustestien näyt-
teenottoon pääsyssä ja analytiikassa ei ole viiveitä. Koronaepidemia on 
pääkaupunkiseudulla voimakkaassa leviämisvaiheessa ja tapausmää-
rät nousussa. Ravintoloiden sulkemisen ja muiden tiukentuneiden ra-
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jaustoimien vaikutus saattaa näkyä nyt ihan viime päivinä havaittuna 
tapausten määrän nousun tasaantumisena.

Rokotukset ovat käynnistyneet Helsingissä hyvin. Helsinkiläisistä 12,3 
% on saanut ensimmäisen annoksen ja 1,5 % jo myös toisen rokotean-
noksen. Sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvien rokotukset jatkuvat.

Helsingin alueen koulujen tilanne

Helsingissä on 54 660 peruskoululaista ja 15 000 lukiolaista. 

Ympäröivä epideeminen tilanne heijastelee kouluihin. Tapausmäärien 
voimakkaasti noustessa esiintyy tapauksia runsaammin myös koului-
käisissä. Koulu ei kuitenkaan ole epidemiaa pyörittävä ympäristö, kou-
luikäisten tartuntalähde on useimmiten kotiympäristö. 

Toisen asteen oppilaat ovat olleet etäopetuksessa 3.12.2020 alkaen. 
Tämä ei ole vähentänyt ikäluokan tartuntojen määrää muiden ikäluok-
kien määriin suhteutettuna. Tartuntoja tapahtuu perhe- ja ystäväpiiris-
sä.

Helsingin kaupungin alueella on syksyn aikana todetuissa koulualtistus-
tapahtumissa altistunut ala-asteella   ja yläasteella yhteensä 6 566 las-
ta ja 827 aikuista.  Tartuttavuusaikana koulussa olleita oli 319 oppilasta 
ja 87 aikuista. Todettuja jatkotartuntoja oli 75 eli hyvin vähän. Useissa 
tartuntaketjuissa kyseessä on lapset, joilla on kaverikontakti koulussa 
tai sen lisäksi myös vapaa-ajan kontakti sairastuneeseen.

Ala-asteella on helmikuun viimeisten viikkojen ja maaliskuun alussa 
havaittu useita tartuntaryppäitä. Luokassa on havaittu useampi tartunta 
yhtäaikaisesti. Useimmiten koululainen on saanut tartuntansa kotoa. 
Koululaisten ja työntekijöiden jatkotartuntoja on vuoden 2021 alusta vii-
kon 10 loppuun mennessä todettu 99 eli enemmän kuin syyslukukau-
della. Jatkotartuntojen yhteydessä on todettu tilanteita, joissa varotoi-
met eivät ole täysin toteutuneet. Jatkotartuntojen määrä on koululaisten 
määrään suhteutettuna edelleen vähäinen ja tartunnat on saatu rajoit-
tumaan. Myös karanteeniin asetettujen aikaisempaa tehokkaampi tes-
taaminen on tuonut esiin oireettomia jatkotartunnan saaneita.

Yläasteella jatkotartuntoja on todettu yhteensä 30 vuoden alusta al-
kaen. Yläasteen tilanne on ollut rauhallinen jo ennen viikkoa 10, jonka 
alusta yläaste siirrettiin etäopetukseen. Etäopetukseen siirtämiselle ei 
näyttäydy epidemiologista perustetta.

Yläasteen oppilaiden ja henkilöstön osalta on otettu käyttöön maski-
suositus jo syyslukukauden aikana. Tämä saattaa olla yhtenä syynä 
siihen, että jatkotartuntojen määrä on pysynyt yläasteella pienenä. Tuo-
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reimpana suosituksena on peruskoulun kuudesluokkalaisten maskin 
käyttö. Altistuneiden määrään maskisuositus on vaikuttanut siten, että 
koko luokan karanteeneista on pääsääntöisesti voitu luopua.

Muuntoviruksen on arvioitu olevan n. 30-60 % tavanomaista virusta tar-
tuttavampi. Tämän vuoksi alkuvuonna tilanteissa, joissa epäiltiin muun-
toviruksen aiheuttamaa tartuntaa koulussa tartuttavuusaikaan olleella 
koululaisella, asetettiin laajoja, koko luokan käsittäviä karanteeneja. 
Kaikki karanteeniin asetetut ohjattiin kahdesti testiin. Tämän seurauk-
sena todettiin useita oireettoman lapsen tartuntoja, mikä on vaikuttanut 
myös todettujen jatkotartuntojen määrään. Oireettoman koululaisen tar-
tuttavuus on vähäisempi kuin oireisen. Laajoja karanteeneja asetetaan 
nyt niissä tapauksissa, missä samassa ryhmässä todetaan kaksi tai 
useampi tapaus riippumatta siitä, onko kyseessä muuntovirus tai villi vi-
rus. Kaikki karanteeniin asetetut ohjataan edelleen testiin 4-5 karan-
teenipäivänä ja karanteenin lopussa.

Suositeltavat toimenpiteet epidemian rajaamiseksi kouluissa

Syyslukukauden aikana on voitu todeta, että turvavälien pitäminen, kä-
sihygienian tehostaminen ja kohdennetut rajoitustoimenpiteet ovat ol-
leet hyviä keinoja tapausmäärien pitämisessä maltillisina. Tilanteet, 
joissa oleskellaan pitkiä aikoja sisätiloissa ilman että turvavälejä voi-
daan ylläpitää, ovat omiaan lisäämään altistus- ja tartuntatapauksia. 
Tartuntatilanteen jatkuessa vaikeana on syytä välttää näitä opetustilan-
teita ja tyytyä sellaiseen lähiopetukseen, jossa etäisyyksiä voidaan yl-
läpitää ja muitakin hygieniavarotoimia toteuttaa. Muuntoviruksen leviä-
mien lisää kaikkien mainittujen varotoimien toteuttamisen tärkeyttä.

Erittäin tärkeää on, että kaikki kouluissa työskentelevät aikuiset noudat-
tavat turvavälejä, käsihygieniaa ja käyttävät maskeja myös aikuisten 
välisissä kontakteissa, jäävät pois työstä ja hakeutuvat koronavirustes-
tiin lievästikin oireisena.

Syyslukukauden ja alkuvuoden 2021 aikana on peruskoulun opetus jär-
jestetty lähiopetuksessa, joskin opetusta on pyritty järjestämään luok-
kahuoneiden ja koulutilojen ulkopuolella. Ruokailutilanteita on porras-
tettu ja käsihygieniaa on tehostettu, turvavälejä on pyritty pitämään. 
Yläkouluissa ja kuudennella luokalla on otettu käyttöön maskisuositus. 
Nämä keinot ovat olleet tärkeitä jatkotartuntojen määrää rajoittamises-
sa. Kaikki kouluikäiset tulee ohjata lievissäkin oireissa koronavirustes-
tiin ja heidän tulee jäädä välittömästi pois koulusta. 

Mikäli tapausmäärät kasvavat edelleen nykyisestä merkittävästi voi 
pääsääntöisesti sisätiloissa annettava lähiopetus muodostaa riskin Co-
vid-19 -tapausten leviämiselle, mikäli toimenpiteitä riittävän ilmanvaih-
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don, turvavälien, suosituksen mukaisen maskin käytön ja käsihygienian 
toteutumiseksi ei suoriteta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen 4.8.2020 antaman suosituksen tarkoituksena on tukea kouluja ja 
varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä toteuttamaan koulunkäynti tai 
varhaiskasvatus lapsille ja henkilökunnalle koronaepidemian aikana si-
ten, että se on turvallista lapsille ja henkilökunnalle.

Epidemiologisen toiminnan näkemyksen mukaan suosituksen mukaiset 
toimenpiteet ovat Helsingin kaupungin alueella vallitsevan epidemiati-
lanteen vuoksi välttämättömiä. Ala- ja yläasteikäisten tartunnoista val-
taosa tulee samassa taloudessa asuvien ja vapaa-ajan kontaktien kaut-
ta, jolloin jatkotartunnat päiväkodeissa ja kouluissa edustavat edelleen 
pientä osaa lasten tartunnoista.

Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö Helsingissä

Kaupunginhallituksen tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukainen 
päätös on edellytys sille, että opetuksen järjestäjä voi tarvittaessa päät-
tää perusopetuslain 20 a §:n 1 momentin nojalla poikkeuksellisiin ope-
tusjärjestelyihin siirtymisestä. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siir-
ryttäessä lähiopetusta kuitenkin aina annetaan 1-3 -luokkalaisille, eri-
tyisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaille sekä pidennetyn oppi-
velvollisuuden oppilaille. Oppilaiden yhdenvertaisuus huomioon ottaen 
opetus järjestetään niin, että oppilas saa pääsääntöisesti lähiopetusta, 
ja etäyhteyksiä hyödyntävät opetusjaksot ovat mahdollisimman lyhyitä.

Mikäli poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin joudutaan opetuksen järjes-
täjän päätöksellä siirtymään, mahdollistaa nyt tehtävä päätös Helsingin 
kaupungille opetuksen järjestäjänä sen, että opiskelu voidaan tehdyn 
suunnittelun perusteella järjestää siten, että vuosiluokkien 4-10 oppilaat 
opiskelevat etäyhteyksiä hyödyntävän ja lähiopetuksen yhdistelmämal-
lin mukaisesti. Vuosiluokkien 4-6 ja 7-10 opetus järjestettäisiin pää-
sääntöisesti kolmen viikon jaksoissa siten, että 1 tai 2 vuosiluokkaa on 
viikon etäopetuksessa ja kaksi viikkoa lähiopetuksessa. Mikäli koulun 
tilat mahdollistavat, niin opetus järjestetään 4-5 -luokkalaisille lähiope-
tuksena. Rehtori ja koulun johto suunnittelevat oppilaiden lukujärjestyk-
sen siten, että taito- ja taideaineiden opetus tapahtuu pääsääntöisesti 
lähiopetusjaksoilla.

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä opetuksen järjestä-
minen etäyhteyksiä hyödyntäen suunnitellaan koulu- ja toimipistekoh-
taisesti. Suunnittelussa otetaan huomioon miten suosituksen mukaisia 
toimenpiteitä voidaan noudattaa ja mistä syystä poikkeukselliset ope-
tusjärjestelyt toteutetaan edellä mainittuja pääperiaatteita noudattamal-
la järjestelyt koulukohtaisesti räätälöiden. Suomen- ja ruotsinkielisen 
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perusopetuksen osalta laaditaan koulukohtaiset taulukot, joista ilmenee 
luokat, jotka ovat kunakin viikon jaksona etäopetuksessa. Alustavien 
tarkastelujen perusteella 88 suomenkielisestä koulusta 7 erityiskoulua 
ja 21 koulua olisi kokonaan lähiopetuksessa ja 14 ruotsinkielisestä kou-
lusta yksi on kokonaan lähiopetuksessa. Muissa kouluissa opiskeltai-
siin yhdistelmämallin mukaisesti. Päätös poikkeuksellisista opetusjär-
jestelyistä on voimassa enintään kuukauden ajan, mutta poikkeusjär-
jestelyjen tarpeellisuutta tarkastellaan jatkuvasti.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala päättää mahdollisesta poikkeuk-
sellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä yhteistyössä epidemiologisen 
toiminnan kanssa. 

Tartuntatautilain 58 §:n 3 momentin mukaan edellä 1 momentissa tar-
koitetut päätökset tehdään enintään yhden kuukauden ajaksi. Toimen-
piteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole. Kaupun-
ginhallitus seuraa tilannetta ja tarvittaessa muuttaa päätöstä tai kumo-
aa päätöksen, jos osoittautuu, että tartunnan vaaraa ei enää ole.

Yksityisille sopimuskouluille ja valtion kouluille on varattu hallintolain 34 
§:n mukainen mahdollisuus lausua mielipiteensä koskien valmistelussa 
olevaa Helsingin kaupunginhallituksen tartuntatautilain 58 §:n mukaista 
päätöstä oppilaitosten tilojen käyttämisestä ja siihen liittyvästä peruso-
petuksen poikkeusjärjestelyiden mahdollistamisesta edellistä päätöstä 
valmisteltaessa. Kuulemiskirjeet on lähetettiin 11.9.2020 ja määräai-
kaan 18.9.2020 mennessä saatiin saatu yksi vastaus. Tässä vastauk-
sessa todetaan, että kaupunginhallituksen päätös on tarpeellinen tai 
tarkemmin ottaen välttämätön turvallisen opetuksen järjestämiseksi tar-
tuntatautialtistuksen tai -karanteenin kohdistuessa koulun henkilöstöön 
tai oppilaisiin.

Helsingissä kaupunginhallitus toimii hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 8b 
kohdan mukaan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä. 
Kaupunginhallituksen tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukainen 
päätös on edellytys sille, että opetuksen järjestäjä voi tarvittaessa päät-
tää perusopetuslain 20 a §:n 1 momentin nojalla poikkeuksellisiin ope-
tusjärjestelyihin siirtymisestä. Jotta mahdollinen päätös poikkeukselli-
siin opetusjärjestelyihin siirtymisestä voitaisiin perustaa aina uusim-
paan tilannetietoon, joudutaan päätös todennäköisesti tekemään kii-
reellisellä aikataululla. Päätöksenteon mahdollinen viivästyminen saat-
taisi aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle, minkä vuoksi 
viivytyksettömän käsittelyn takaamiseksi on tarkoituksenmukaista siir-
tää poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtämisestä päättäminen ope-
tuksen järjestäjälle. Myös Espoon ja Vantaan kaupunginhallituksissa on 
tehty vastaavat päätökset.
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Kaupunginhallitus päätti edellisen kerran poikkeuksellisten opetusjär-
jestelyjen mahdollistamisesta 10.8.2020 § 411 ajalle 10.8-10.9.2020, 
31.8.2020 § 495 ajalle 11.9.−10.10.2020, 5.10.2020 § 627 ajalle 
11.10.-10.11.2020, 9.11.2020 § 760 ajalle 11.11.-10.12.2020, 
7.12.2020 § 855 ajalle 11.12-31.12.2020, 4.1.2021 § 2 ajalle 7.1.-
6.2.2021, 1.2.2021 § 85 ajalle 7.2.- 6.3.2021 ja 1.3.2021 § 142 ajalle 
7.3. - 6.4.2021.

Päätös on valmisteltu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, sosiaali- ja 
terveystoimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM THL suositus - opetus ja varhaiskasvatus 4.8.2020

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Opetushallitus Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Sosiaali- ja terveysministeriö Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Terveyden- ja hyvinvoinin lai-
tos

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Yksityiset sopimuskoulut Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Yksityiset ja valtionn peruskou-
lut

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
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Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala
Kaupunginkanslia
Psalvelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 142

HEL 2020-009208 T 12 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä tartuntatautilain 58 §:n nojalla, että 
Helsingin kaupungin alueella sijaitsevien perusopetuslain mukaista pe-
rusopetusta antavien oppilaitosten tiloja voidaan käyttää perusopetuk-
sen antamiseen seuraavin edellytyksin.

Tiloja käytettäessä tulee tartuntatautilain 1 §:ssä säädetty tartuntatauti-
lain tarkoitus huomioon ottaen noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön 
sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 4.8.2020 antamaa liitteenä 
olevaa suositusta (liite 1).

Päätös on voimassa ajan 7.3. - 6.4.2021 tai kunnes asiasta toisin pää-
tetään.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

01.02.2021 Ehdotuksen mukaan

04.01.2021 Ehdotuksen mukaan

07.12.2020 Ehdotuksen mukaan

09.11.2020 Ehdotuksen mukaan

05.10.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

31.08.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

10.08.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
Anneli Harjunpää, infektiolääkäri, puhelin: 09 310 53066

anneli.harjunpaa(a)hel.fi
Timo Korhonen, yksikönpäällikkö, puhelin: 09 310 21012

timo.korhonen(a)hel.fi
Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36554

anna.kukkola(a)hel.fi
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§ 227
Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen mark-
kinaehtoisesti toimiville tytäryhteisöille

HEL 2020-005509 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mai Kive-
län ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Finlandia-talo Oy
2 Helsingin Satama -konserni
3 Kaapelitalo-konserni
4 MetropoliLab Oy
5 Palmia-konserni

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä markkinaehtoisesti toimiville tytä-
ryhteisöille omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen 
mukaisesti kaupungin tytäryhteisöt salkutetaan markkinaehtoisesti toi-
miviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin. 

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta 
arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaeh-
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toisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkke-
jä:

 yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista 
luonnetta,

 yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,

 yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,

 yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen 
hinnoittelu),

 yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakas-
kuntaan,

 yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä 
julkiseen rahoitukseen tai tukeen.

Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin 
osana tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa.

Kaupungin omistajaohjauksessa voidaan konserniohjeen mukaan so-
veltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markkinaehtoisesti toimi-
vien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. Eri salkuissa ole-
ville tytäryhteisöille voidaan esimerkiksi asettaa erilaisia velvollisuuksia 
raportoinnin, tiedottamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
suhteen ja ne voivat noudattaa erilaista henkilöstöpolitiikkaa.

Konserniohjeen mukaan markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuu-
luvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa por-
mestarin toimialaan. Muiden tytäryhteisöjen kuuluminen pormestarin tai 
apulaispormestarin toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toi-
mialan perusteella.

Markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt

Edellä mainittujen konserniohjeessa määriteltyjen kriteerien perusteella 
kaupungin suorassa omistuksessa olevia markkinaehtoisesti toimivia 
tytäryhteisöjä ovat:

 Finlandia-talo Oy,

 Helen Oy,

 Helsingin Satama Oy,

 Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalo,
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 Kiinteistö Oy Kaapelitalo,

 MetropoliLab Oy sekä

 Palmia Oy.

Loput kaupungin noin 80 tytäryhteisöstä ja -säätiöstä kuuluvat muiden 
kuin markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen salkkuun.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

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.

Uudessa tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiassa tehdään omis-
tukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia 
kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näi-
den linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omis-
tamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä. Omis-
tajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta ja 
niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yk-
sittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäris-
tön merkittävien muutosten johdosta.

Konserniohjeen mukaisesti omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä 
vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämis-
tä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoittei-
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ta. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan 
perustuva tarkoitus ja tavoite. Näin ollen omistuksen osalta keskeinen 
omistajastrategioissa linjattava asia on edelleen se, säilytetäänkö kau-
pungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksia. 
Lisäksi määritellään muun muassa yhteisön tarkoitusta ja tehtävää, yh-
teisön merkitystä kaupungille sekä yhteisön salkutusta.

Strategista tahtotilaa koskevien linjausten osalta keskeisimmät asiat liit-
tyvät tavoitetilaan sekä kehittämislinjauksiin keskipitkällä aikavälillä.

Hallitusta koskevien linjausten osalta tarkoituksena on vahvistaa edel-
leen tytäryhteisöjen hallitusten kollektiivista osaamista. Omistajastrate-
gioissa määritellään tytäryhteisökohtaisesti tarkemmin niitä osaamisa-
lueita, joita nimenomaan kyseisen tytäryhteisön tai -säätiön hallituksella 
tulisi kollektiivisesti olla, ja jotka on tarpeen ottaa huomioon hallituksen 
jäseniä nimettäessä. Lisäksi määritellään mihin hallituspalkkioryhmään 
kyseinen yhteisö kuuluu. 

Kaikkien markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen osalta on lähdetty 
siitä, että kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten tulee jatkossa 
suorittaa kaupungin järjestämä hallituskoulutuskokonaisuus tai vastaa-
va muu yhtiön kustantama hallituskoulutus joko ennen hallitukseen va-
litsemista tai ensimmäisen toimikauden aikana. Aikaisempi pitkäaikai-
nen ja vaativuudeltaan vastaava hallituskokemus voi korvata koulutuk-
sen suorittamisen.

Jäljempänä on mainittu liitteenä olevien omistajastrategialuonnosten 
keskeisimpiä kohtia eri tytäryhteisöjen ja/tai niiden muodostamien ali-
konsernien osalta. Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa ei ole 
otettu erikseen kantaa vuoden 2020 toimintaan ja talouteen olennaises-
ti vaikuttavaan koronaviruspandemiaan strategioiden pitemmän aikavä-
lin näkökulmasta johtuen. 

Kaupunki on valmistellut Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalon osakkei-
den myyntiin tähtäävää prosessia vuoden 2020 aikana, joten ko. yhtiöl-
le ei ole laadittu uutta tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa vaan sen 
osalta noudatetaan myynnin toteutumiseen asti kaupunginhallituksen 
vuonna 2011 päättämiä omistajapoliittisia linjauksia. Jos yhtiön osake-
kannan myynti ei syystä tai toisesta toteudu, tuodaan yhtiötä koskeva 
tytäryhteisökohtainen omistajastrategia myöhemmin erikseen päätettä-
väksi.

Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötaloa lukuun ottamatta omistajastrate-
gioista on käyty keskustelua kunkin markkinaehtoisesti toimivan tytä-
ryhteisön hallituksen ja toimivan johdon kanssa ennen päätöksentekoa.
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Tämä päätösesitys ei sisällä Helen-konsernin omistajastrategiaa. Se on 
tarkoitus esitellä myöhemmin erikseen.

Finlandia-talo Oy

Finlandia-talo Oy:n toimialana on vuokrata tiloja, ulkoalueita sekä myy-
dä tarvittavia palveluja mukaan lukien ravintolapalveluja tilaisuuksien 
järjestäjille sekä järjestää ja tuottaa kokous-, kongressi-, konsertti- ja 
juhlatapahtumia.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. 

Kaupungilla on strateginen intressi Finlandia-talo Oy:n omistamiseen. 
Yhtiö palvelee kaupungin kansainväliseen näkyvyyteen ja vetovoimai-
suuteen liittyviä tavoitteita harjoittaen kannattavaa liiketoimintaa kau-
pungin omistamassa kaupunkikuvallisesti merkittävässä rakennukses-
sa. Yhtiön toiminnalla on positiiviset vaikutukset alueen talouteen.

Finlandia-talo Oy:n lähivuosien toimintaan vaikuttaa olennaisesti Fin-
landia-talon peruskorjaus ja siitä johtuva toiminta osittain väistötiloissa. 
Yhtiön omistajastrategiassa on tavoitteeksi asetettu toiminnan palaut-
taminen nopeasti entiselle liikevaihto- ym. tasolle peruskorjauksen jäl-
keen. 

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen 
entisellään. 

Finlandia-talo Oy:n osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset 
tavoitteet liittyvät Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, 
tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen, sijoitetun pääoman tuottoon, yhtiön 
omavaraisuusasteeseen, asiakas- ja kävijäkeskeisyyteen sekä kau-
pungin vetovoimaisuuteen.

Helsingin Satama -konserni

Helsingin Satama -konsernin emoyhtiön, Helsingin Satama Oy:n toi-
mialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tar-
jota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. 

Kaupungilla on sekä strateginen että taloudellinen intressi Helsingin 
Satama -konsernin omistamiseen. Konserni palvelee pääkaupunkiseu-
dun ja koko maan elinkeinoelämää sekä matkustajaliikenteen kuljetus-
tarpeiden täyttämistä. Toiminnalla on huomattavat positiiviset vaikutuk-
set alueen talouteen ja työllisyyteen. Kaupunki saa yhtiön omistamises-
ta suoraa taloudellista hyötyä.
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Helsingin Satama -konsernin tavoitteena on olla maailman toimivin 
matkustaja- ja tavarasatama kiinteänä osana kaupunkiympäristöä. Sa-
tama mahdollistaa erinomaisen matkustajakokemuksen ja palvelutason 
sekä toimii taloudellisesti kannattavasti ja ympäristön kannalta kestä-
vällä tavalla. Helsingin satama kytkee elinkeinoelämän tarpeet sujuvas-
ti osaksi kaupungin ja valtakunnan tulevaisuuden älykästä liikenne-
verkkoa. 

Konserni voi hakea yrityskauppojen tai vastaavien järjestelyjen avulla 
epäorgaanista kasvua, jos se on konsernin strategian ja kannattavan 
toiminnan kannalta perusteltua. Yksittäisten järjestelyjen osalta arvioi-
daan erikseen tarve konserniohjeen mukaiselle ennakkokantamenette-
lylle.

Omistuksen osalta lähtökohtana on konsernin omistuksen säilyttämi-
nen entisellään. 

Helsingin Satama -konsernin osalta omistajastrategiassa määriteltävät 
keskeiset tavoitteet liittyvät Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteut-
tamiseen, tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen, sijoitetun pääoman tuot-
toon, yhtiön omavaraisuusasteeseen, asiakaskeskeisyyteen sekä alue-
taloudellisiin vaikutuksiin.

Kaapelitalo-konserni

Kaapelitalo-konsernin emoyhtiön, Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimialana 
on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 20. kaupungino-
san korttelissa 20001 tonttia nro 5 sekä Helsingin kaupungin 10. kau-
punginosan kortteliin nro 252 muodostettavaa tonttia sekä omistaa ja 
hallita niillä olevia rakennuksia.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. 

Kaupungilla on sekä strateginen että taloudellinen intressi Kaapelitalo-
konsernin omistamiseen. Konsernilla on rooli kaupungin tapahtumalli-
suuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen liittyvien strategisten tavoit-
teiden toteuttamisessa. Kaupunki saa Kiinteistö Oy Kaapelitalon omis-
tamisesta taloudellista hyötyä konsernin hallinnoimien kiinteistöjen ar-
vonnousun muodossa.

Kaapelitalo-konsernin osalta kaupungin tavoitteena on, että toimivan 
Tanssin talon sisältävä Kaapelitehdas, Nilsiänkadun kiinteistö ja Suvi-
lahden alue ovat kansainvälisesti merkittäviä kulttuuri- ja tapahtuma-
keskuksia, joissa harjoitetaan monipuolista ja kaupungin strategisia ta-
voitteita tukevaa toimintaa arvokkaissa kiinteistöissä.
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Omistuksen osalta lähtökohtana on Kaapelitalo-konsernin omistuksen 
säilyttäminen entisellään. 

Kaapelitalo-konsernin osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskei-
set tavoitteet liittyvät Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttami-
seen, tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen, toimintakatteeseen, yhtiön 
omavaraisuusasteeseen, asiakas- ja kävijäkeskeisyyteen sekä tilojen 
vuokrausasteeseen.

MetropoliLab Oy

MetropoliLab Oy:n toimialana on elintarvike-, vesi- ja ympäristönäyttei-
den tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen, näytteenotto- ja 
asiantuntijapalveluiden tuottaminen sekä poikkeuksellisissa tilanteissa 
tarvittavan analytiikan, laitteiston ja asiantuntemuksen ylläpitäminen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 69 %. Muut omistajat ovat Es-
poon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit.

Kaupungilla on sekä strateginen että taloudellinen intressi yhtiön omis-
tamiseen. Yhtiö varmistaa ja turvaa laboratorio- ja näytteenottopalvelu-
jen saatavuuden yrittäjille, viranomaisille ja kuntalaisille kaupungin alu-
eella kaikissa olosuhteissa. Lisäksi yhtiö takaa pääkaupunkiseudulla 
kaikissa epidemia- ja muissa poikkeus- ja häiriötilanteissa laboratorio-
palveluiden saatavuuden sekä omistajilleen että muille toimijoille. Kau-
punki saa yhtiön omistamisesta myös taloudellista hyötyä.

Tavoitteena on, että MetropoliLab Oy on Suomen paras ympäristölabo-
ratoriopalveluiden tarjoaja.

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen 
entisellään. 

MetropoliLab Oy:n osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset 
tavoitteet liittyvät Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, 
tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen, sijoitetun pääoman tuottoon, yhtiön 
omavaraisuusasteeseen, asiakaspohjan laajentamiseen sekä varautu-
misvelvoitteen täyttämiseen.

Palmia-konserni

Palmia-konsernin emoyhtiön, Palmia Oy:n toimialana on harjoittaa ruo-
ka-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. 

Kaupungilla on taloudellinen intressi Palmia-konsernin omistamiseen ja 
kaupunki tavoittelee konsernin omistamisella taloudellista hyötyä. Li-
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säksi Palmia-konserni tuottaa kaupungille merkittävän määrän ruoka-, 
turvallisuus-, kiinteistö- ja siivouspalveluja. Yhtiöittämisvaiheessa solmi-
tut siirtymävaiheen palvelusopimukset kilpailutetaan vaiheittain vuosien 
2017–2021 aikana.

Kaupunkistrategian ja konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistus-
ten tulee tukea ja palvella palvelujen järjestämistä tai kaupungin talout-
ta, omistaminen ei ole itsetarkoitus. Kaupungilla ei ole strategista int-
ressiä Palmia-konsernin omistamiseen, varsinkaan siirtymävaiheen 
palvelusopimusten päättymisen jälkeen, joten omistajastrategisena lin-
jauksena on, että kaupungin omistusta Palmia-konsernista voidaan vä-
hentää taikka siitä tai sen osista voidaan kokonaan luopua, jos se on 
taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua. Mahdollinen omistuk-
sesta luopuminen edellyttää erillistä päätöksentekoa.

Tavoitteena on, että Palmia-konserni on valituilla maantieteellisillä 
markkinoillaan joustavin ja tehokkain tukipalvelujen tuottaja vastaa-
maan erityisesti kunta- sekä sote-sektorin asiakkaiden tarpeisiin. Kon-
serni hyödyntää teknologiaa ja automaatiota asiakastarpeisiin kohdiste-
tun, kestävän ja luotettavan palvelukokemuksen kehittämiseen.

Palmia-konserni voi hakea yrityskauppojen tai muiden vastaavien jär-
jestelyjen avulla epäorgaanista kasvua, jos se on konsernin strategian 
ja kannattavan toiminnan kannalta perusteltua. Toisaalta konserni voi 
tarvittaessa luopua yhdestä tai useammasta nykyisestä palveluryhmäs-
tä, jos se on kannattavuuden ja kilpailukyvyn kannalta perusteltua. Yk-
sittäisten järjestelyjen osalta arvioidaan erikseen tarve konserniohjeen 
mukaiselle ennakkokantamenettelylle.

Palmia-konsernin omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoit-
teet liittyvät Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, tu-
loksellisuuteen ja tehokkuuteen, sijoitetun pääoman tuottoon, yhtiön 
omavaraisuusasteeseen, asiakaskeskeisyyteen sekä vastuullisuuteen 
työnantajana.

Palmia Oy:n hallituksen valitsemisen osalta esityksenä on, että tulevai-
suudessa tultaisiin muodostamaan nimitystoimikunta tekemään ehdo-
tuksia yhtiön hallitukseen nimettävistä henkilöistä. Tällä hetkellä osak-
keenomistajan nimitystoimikunnat on perustettu vain Helen Oy:öön ja 
Helsingin Satama Oy:öön.

Lopuksi

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat kaupungin pitkän 
aikavälin omistajalinjauksia kunkin tytäryhteisön osalta. Linjausten on 
oltava yhteisöjen toiminnan kehittämisen tukemiseksi riittävän pitkäjän-
teisiä. Omistajastrategioissa asetetaan markkinaehtoisille tytäryhteisöil-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2021 64 (156)
Kaupunginhallitus

Asia/10
29.03.2021

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

le keskipitkälle aikavälille kaupunkiomistajan näkökulmasta keskeiset 
tavoitteet/kehityssuunnat ja niiden avainmittarit. 

Omistajastrategioiden myötä on tarkoituksena luopua erillisestä vuotui-
sesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista. Omistajastrategioi-
den tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kau-
punkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoit-
teet. 

Yhtiöiden vaiheittaista etenemistä kohti konkreettisia tavoitetasoja ja/tai 
tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännölli-
sesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista 
raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydessä 1-2 
kertaa vuodessa. 

Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei jonkun tytäryhteisön osalta ole ta-
voitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konsernioh-
jauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voi-
daan myös vuosittain tarkentaa konserniohjauksella yhteisöille asetet-
tavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla. 

Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden 
ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupun-
kistrategiakausittain. 

Päätösesitys perusteluineen vastaa kaupunginhallituksen konsernijaos-
ton esitystä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Finlandia-talo Oy
2 Helsingin Satama -konserni
3 Kaapelitalo-konserni
4 MetropoliLab Oy
5 Palmia-konserni

Oheismateriaali

1 Helsingin kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 26.4.2011

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Finlandia-talo Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1

Helsingin Satama Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 3

Kiinteistö Oy Kaapelitalo Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 4

MetropoliLab Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 5

Palmia Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 22.03.2021 § 46

HEL 2020-005509 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä markkinaehtoisesti toimiville tytä-
ryhteisöille omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 228
Kaupungin myöntämien antolainojen lyhennysohjelmien muuttami-
nen laina-aikaa pidentämällä ja asiaa koskevan toimivallan siirtämi-
nen

HEL 2021-003461 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää rahoitusjohtajalle toimivallan myöntää 
kaupungin myöntämille antolainoille lyhennysvapaata ja myönnetyn ly-
hennysvapaan kestoa vastaavan laina-ajan pidennyksen, jäljempänä 
mainituin rajauksin, edellyttäen, että lainoille jää riittävä vakuus.

Lyhennysvapaa ja vastaava laina-ajan pidennys voidaan myöntää:

a) enintään kuudeksi kuukaudeksi

b) huhti-syyskuussa erääntyviä lainanlyhennyksiä koskien

c) lähtökohtaisesti vain sellaisille lainansaajille, joiden toimintaa korona-
tilanne on olennaisesti ja todennettavasti vaikeuttanut

Päätös ei koske kaupungin laina-avustuksen saajia. Lainoille mahdolli-
sesti kertyneet korot laskutetaan normaalisti siten, että korot voidaan 
maksaa viimeistään 30.9. ilman viivästyskorkoseuraamuksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti koronasyistä myönnettävien kaupungin laina-
velallisten lyhennysvapaista 6.4.2020, § 234, ja päätösvallan delegoin-
nista ao. lyhennysvapaa-asioissa. Lyhennysvapaata myönnettiin kau-
punginhallituksen päätöksen mukaisesti velallisen hakemuksesta enin-
tään kuuden kuukauden jaksolle laina-aikaa enintään vastaavalla kes-
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tolla pidentäen, edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa. Saatujen ha-
kemusten perusteella rahoitusjohtaja myönsi lyhennysvapaan 26 eri 
yhteisön lainan tai lainojen viime vuoden huhti-syyskuussa erääntyneil-
le yhteensä 2,9 milj. euron lyhennyserille. Koronatilanteen kehityksen 
ollessa pitkälti viime kevään kaltainen, lyhennysvapaiden tarve on tois-
tumassa tarvittavien yhteiskunnan sulkemistoimien seurauksena.

Useiden kaupungin lainavelallisten toiminta on myös tämän vuoden ke-
vään sulkutoimien johdosta keskeytynyt tai häiriintynyt pahoin. Mm. ur-
heiluseurojen tulonmenetykset ovat tämän vuoksi suuria eikä toiminnan 
jatkumisen ajankohdasta ole tässä poikkeuksellisessa tilanteessa var-
muutta. Esimerkiksi kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta myön-
nettyjen lainojen lyhennykset ovat pääosin kaksi kertaa vuodessa tou-
ko- ja marraskuussa, ja on jo selvää, että toukokuussa erääntyvien lai-
nanlyhennyksien maksaminen on usealle lainavelalliselle käytännössä 
mahdotonta.

Kaupungin edun kannalta on tärkeää mahdollisuuksien mukaan var-
mistaa kaupungin lainoittaman toiminnan jatkuvuus. Lyhennysvapaata 
huhti-syyskuussa erääntyvien lyhennyserien maksamisesta myöntä-
mällä, sekä laina-aikaa myönnetyn lyhennysvapaan kestoa vastaavalla 
määrällä enimmillään pidentämällä, sekä siirtämällä asiaa koskeva toi-
mivalta rahoitusjohtajalle, voidaan ko. lyhennyksiin liittyviin tilapäisiin 
maksuvaikeuksiin vastata tarvittaessa nopeallakin aikataululla. Poik-
keustilan pidempiaikaisista vaikutuksista ei tällä hetkellä voida tehdä 
vielä tarkkoja arvioita, ja kaupunginhallitus tulee tarvittaessa myöhem-
min tekemään täydentäviä päätöksiä asiassa.

Edellä esitetyn vuoksi on perusteltua, että kaupunginhallitus uusisi 
näissä poikkeusoloissa viime keväänä tekemänsä lyhennysvapaiden 
myöntämistä koskevan päätöksen.

Taloudelliset vaikutukset

Menettelyn johdosta esitettyä lyhennysvapaata ja laina-ajan pidennystä 
voitaisiin tässä vaiheessa rahoitusjohtajan päätöksellä myöntää enin-
tään kuuden kuukauden ajalle, koskien huhti-syyskuussa erääntyviä 
lainanlyhennyksiä. Lyhennyseriä, joihin maksuaikajärjestelyjä tarvitaan, 
voisi laskutusennusteen tietojen pohjalta tehdyn arvion perusteella olla 
enimmillään n. 6,9 milj. euroa. Suurimmat päätöksessä tarkoitetut las-
kutettavat lyhennyserät kohdistuvat kevätkuukausille; huhtikuussa 
erääntyy yhteensä n. 1,7 milj. euroa lainasaatavia ja toukokuussa n. 
2,9 milj. euroa.

Lainamuutoksia koskeva päätöksenteko
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Kaupunginvaltuuston vahvistaman hallintosäännön mukaisesti lainojen 
myöntämisestä päättää kaupunginhallitus [8.luku, 1§, 11k. (talousa-
siat)].

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 229
Määrärahan myöntäminen kesäsetelitoiminnan laajentamiseen ja 
Job'd Events -toimintamalliin

HEL 2021-003435 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2021 talousarvion kohdasta 1 
30 01, kaupunginhallituksen käyttövarat, 782 280 euroa nuorten kesä-
työmahdollisuuksien parantamiseen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, 
josta 722 280 euroa nuorten kesäsetelin käytön laajentamiseen ja 60 
000 euroa nuorten työllistämiseen Job’d-toimintamallin avulla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koronatilanne on vaikuttanut heikentävästi lasten ja nuorten hyvinvoin-
tiin. Erityisesti murrosikäiset ovat olleet pitkään etäopetuksessa ja har-
rastukset on keskeytetty. Juuri murrosiässä kavereiden merkitys ja on-
nistumisen kokemukset ovat merkittäviä nuoren kasvun, hyvinvoinnin ja 
kehityksen kannalta.

Tieto tulevan kesän kesätyöstä on konkreettinen asia, joka auttaa nuo-
ria jaksamaan kevään ajan. Se tarjoaa nuorelle kokemuksen siitä, että 
häneen luotetaan ja hän osaa asioita. Taloudellisesti vaikean tilanteen 
ennustetaan vähentävän entisestään juuri alaikäisten kesätyömahdolli-
suuksia.

Kesäseteli on nuorten, Helsingin yrittäjien, Helsingin kauppakamarin ja 
Helsingin kaupungin hanke, jolla tuetaan nuorten työllistymistä. Kesä-
seteliä on jaettu vuodesta 2005 kaikissa Helsingin kouluissa 9-
luokkalaisille. Muualla opiskelevat helsinkiläisnuoret voivat hakea ke-
säsetelin nuorisopalveluista tai Ohjaamon neuvontapisteestä. Kesällä 
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2021 kesäsetelin arvo on 325 euroa. Kesäseteliä on käyttänyt keski-
määrin 30 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista. Koronavuosi 2020 aiheut-
ti poikkeuksen, jolloin käyttöaste oli vain 20 prosenttia. Kesäsetelimal-
lissa nuorelle tarjottavan kesätyön vähimmäisvaatimuksina ovat 60 
tunnin työaika ja 400 euron palkka.

Yhden kesäsetelin kustannus kaupungille on 329,90 euroa. Tämän li-
säksi tulevat työllistetyn projektisihteerin palkkakulut ja muut kulut, jotka 
ovat yhteensä noin 24 000 euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on budjetoinut vuoden 2021 talousar-
viossa vuonna 2005 syntyneiden 9-luokkalaisten kesäseteleihin 490 
000 euroa, josta 20 000 euroa on kohdistettu kesäyrittäjyyteen. 

Kesäsetelijärjestelmää on tarkoitus laajentaa kertaluontoisesti kesän 
2021 ajaksi vuonna 2004 syntyneille, joista valtaosa päättää toisen as-
teen ensimmäistä vuotta. Toimenpiteen arvioidaan tukevan palautumis-
ta koronatilanteesta.

Vuonna 2004 syntyneitä nuoria on vuoden 2020 lopun ennakkotiedon 
mukaan 5 556. Koska kesäseteli otetaan käyttöön vasta kevään aika-
na, kesäsetelin käyttöasteen arvioidaan tämän ikäluokan osalta olevan 
enintään noin 40 % eli 2 223 nuorta. Käyttöasteen arvioidaan olevan 
korkeampi kuin vuotta nuoremmalla ikäluokalla, sillä kyse on usein toi-
sen asteen koulutuksessa olevista nuorista ja tämä ikäluokka omaa jo 
kokemuksen kesäsetelin käytöstä. 

Kesäsetelin lopulliset kustannukset määräytyvät sen mukaan, kuinka 
moni nuori saa kesäsetelin kautta kesätyön. Kustannusvaikutus kau-
pungille on enintään 722 280 euroa.

Job’d on Helsingin kaupungin ja Me-säätiön kehittämä toimintamalli 
nuorille, joilla ei ole lainkaan tai on erittäin vähän aiempaa työkokemus-
ta. Vuosina 2017–2020 Job'd-toimintamallilla on tarjottu 62 000 työtun-
tia yhteensä 1200 nuorelle. Job’d toimii sysäyksenä vapaille työmarkki-
noille. Nuorille tehdyssä kyselyssä noin puolet vastaajista kertoi saa-
neensa Job'din jälkeen työtä yksityisiltä työmarkkinoilta.

Job’d-toimintamallia on rahoitettu Me-Säätiön Helsingin kaupungille an-
tamalla lahjoituksella, jota on jäljellä 60 000 euroa. Lahjoitus käytetään 
loppuun vuoden 2021 aikana.

Job’d-toimintamallia on tarkoitus laajentaa kesällä 2021 nuorten työllis-
tämiseen kesätapahtumiin. 60 000 euron määrärahalla tarjotaan 3 500 
työtuntia helsinkiläisille tapahtumille ja työkokemusta 400 nuorelle.

Esittelijä
kansliapäällikkö



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2021 71 (156)
Kaupunginhallitus

Asia/12
29.03.2021

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

Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
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§ 230
Henkilöstöraportti 2020

HEL 2021-003303 T 01 00 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli vs. henkilöstöjohtaja Asta Enroos.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Outi Anttila, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 37962

outi.anttila(a)hel.fi
Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin henkilöstöraportti 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupungin henkilöstöraportin 
vuodelta 2020. 

Esittelijän perustelut

Vuoden 2020 henkilöstöraportti antaa kokonaiskuvan kaupungin henki-
löstöstä ja niistä henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä, joilla edistetään 
hyvää henkilöstökokemusta ja siten kaupunkistrategian toteutumista. 

Raporttiin on sisällytetty vain keskeisimmät tilastot. Valtaosa tilastoista 
julkaistaan erillisenä tilastoliitteenä julkaisut.hel.fi –sivulla huhtikuussa. 
Henkilöstömäärä oli vuoden vaihteessa 39 152, kasvua edelliseen vuo-
teen oli 1 693 henkilöä. Henkilöstömäärä on lisääntynyt kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalla 752 henkilöllä ja sosiaali- ja terveystoimialalla 
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728 henkilöllä. Lisäystä on ollut myös keskushallinnossa ja kaupun-
kiympäristön toimialalla. 

Koronaepidemia vaikutti merkittävästi koko vuoden palvelutoimintaan. 
Kaupunkiorganisaatio uudelleenorganisoitui ja johti toimintaansa laa-
dukkaasti ennakoimattomassa tilanteessa. Päätöksenteko keskitettiin 
koronaryhmään, ja kaupungin ylin johto sai jatkuvasti päivittyvän tilan-
nekuvan. Kriisiviestintä, sekä sisäinen että ulkoinen, sai paljon hyvää 
palautetta henkilöstöltä.  

Henkilöstön tyytyväisyyskyselyjen tulokset nousivat syksyn mittauksis-
sa koronasta huolimatta, erityisesti johtaminen oli parantunut. Erityises-
ti valmentavan johtamisen indeksi Kunta10-kyselyssä nousi huomatta-
vasti edellisestä mittauksesta. Lähes 80 prosenttia henkilöstöstä suosit-
telisi Helsingin kaupunkia työnantajana ystävälleen.  

Osalla henkilöstöstä työmäärä kasvoi koronaepidemian myötä, osa siir-
tyi etätöihin ja osa jäi ilman tehtäviä. Osaajapankin kautta henkilös-
tö-resursseja pystyttiin suuntaamaan sinne, missä oli pulaa työnteki-
jöistä.  

Laaja etätyö helpotti monella työntekijällä työn ja muun elämän yhteen-
sovittamista. Työajan joustoja lisättiin, jotta työpäiviä pystyi tarvittaessa 
jakamaan osiin. Koko henkilöstön digitaalisten välineiden käyttöä tuet-
tiin koulutuksilla, ja esihenkilöiden valmennukset siirtyivät suurimmaksi 
osaksi verkkoon. 

Strategisia hankkeita edistettiin korona-ajasta huolimatta. Yksi näistä 
oli kaupungin yhteinen tapa johtaa, joka määriteltiin yhdessä kaupun-
ginkanslian, toimialojen ja liikelaitosten kanssa ja joka vietiin eteenpäin 
toimintatapoihin ja koulutuksiin. Kaupungin johtamisen neljäksi kulma-
kiveksi tiivistyivät näkemyksellisyys, innostus, linjakkuus ja toimeenpa-
nokyky. Kulmakivet perustuvat strategiaan, parhaisiin oppeihin, henki-
löstön odotuksiin sekä tuoreimpaan tutkimukseen. Kulmakivien mukais-
ta johtamista konkretisoi valmentava johtaminen, jota toteutettiin Onnis-
tumis-- ja varttikeskustelujen kautta Onni-järjestelmässä.  

Kriisi osoitti, että tarvitaan parempi näkymä henkilöstötilanteeseen. HR-
järjestelmähankkeessa valmisteltiin kahden uuden järjestelmän hankin-
taa. Tuleva palkkajärjestelmä toimii mobiilisti ja siinä on automaatiota ja 
raportointitoiminnallisuuksia huomattavasti aiempaa enemmän. Palkka-
järjestelmän jälkeen käyttöönotettava uudenaikainen HR-järjestelmä 
auttaa saamaan kokonaiskuvan henkilöstöstä ja tukee saumattomasti 
tärkeimpiä HR--prosesseja.  

Helsinki tarvitsee monipuolisia ja monenlaisia osaajia. Anonyymista 
rekrytoinnista saatiin hyviä tuloksia ja sen käyttöä aiotaan laajentaa. 
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Anonyymin rekrytoinnin tarkoituksena on madaltaa kynnystä päästä 
työhaastatteluun ilman, että siihen voisi vaikuttaa mikään työtehtävän 
kannalta epäoleellinen asia.  

Edellisvuosien tapaan palkkakilpailukykyä tarkistettiin monivuotisen 
palkkakehityssuunnitelman avulla. Kriittisimmät ammattiryhmät kartoi-
tettiin toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johdon ja henkilöstöammat-
tilaisten sekä kaupunginkanslian yhteistyönä. Painotettiin erityisesti ter-
veysasemien lääkäri- ja hoitotyötä, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalve-
lujen lääkärityötä, varhaiskasvatuksen erilaisia opetustehtäviä sekä ke-
hitysvammaisten iltapäivätoiminnan joitakin tehtäviä. Korotetut tehtävä-
kohtaiset palkat astuivat voimaan vuoden alussa. Kaikkia palkkoja ko-
rotettiin myös yleiskorotuksessa elokuusta lähtien valtakunnallisten vir-
ka- ja työehtosopimusten mukaisesti.  

Kertapalkitsemisen avulla tuettiin työkulttuurin kehittymistä ja onnistu-
misten esiin nostamista. Kertapalkkioita maksettiin kaikkiaan noin 13 
miljoonaa euroa. Tulospalkkiojärjestelmän rahoituspohja muutettiin 
kaupunkitasoiseksi, mikä edisti toimialojen ja virastojen yhdenvertaista 
mahdollisuutta tulospalkkion saamiseen. Tulospalkkiojärjestelmän pii-
rissä oli ensimmäistä kertaa mukana koko kaupungin henkilöstö. Koro-
navirustilanteen luoma poikkeustilanne oli haastava myös taloudellises-
ti. Tulospalkkiojärjestelmän rahoitusehto ei toteutunut, eikä tulospalk-
kiota voitu maksaa toimialoilla ja virastoissa. Myöskään liikelaitosten 
rahoitusehdot eivät yleisesti ottaen toteutuneet. Liikelaitoksista ainoas-
taan Stara maksoi tulospalkkiota.

Lisääntynyt etätyö ja koronaepidemian aiheuttamat muuttuneet pois-
saolokäytännöt vaikuttivat sairauspoissaolojen rakenteeseen. Sairaus-, 
työtapaturma- ja kuntoutuspoissaolojen yhteinen osuus nousi edellises-
tä vuodesta 4,8 prosentista 4,9 prosenttiin. Sairaspoissaoloissa kasvua 
näkyi 4-14 päivän sairaspoissaolojaksoissa, mutta muun pituiset jaksot 
laskivat. Korvaavan työn toimintamalli lisäsi työntekijöille mahdollisuutta 
tehdä muokatusti omaa työtä tilanteessa, jossa oma työkyky oli tilapäi-
sesti alentunut sairauden tai vamman tähden.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Outi Anttila, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 37962

outi.anttila(a)hel.fi
Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros(a)hel.fi

Liitteet
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1 Helsingin kaupungin henkilöstöraportti 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 231
Helsingin kaupungin tietotilinpäätös

HEL 2020-001232 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä 1 olevan Helsingin kaupungin tieto-
tilinpäätöksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Vilkki, tietosuojavastaava, puhelin: 310 36168

paivi.vilkki(a)hel.fi

Liitteet

1 Tietotilinpäätös 2020
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tietosuojan ja sen toteutumista edistävän tietoturvan toteuttaminen on 
kaupungilla noussut entistä tärkeämmäksi, kun kaupungin digitalisaa-
tio-ohjelma on edennyt. Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistunut 
tietomurto on tuonut kaikkien tietoisuuteen sen, mihin puutteet tietosuo-
jassa ja tietoturvassa voivat pahimmillaan johtaa.

Tietotilinpäätös on keskeinen osa tietosuojan toteutumisen seurantaa 
ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) (jatkossa tietosuo-
ja-asetus) määrittelemää osoitusvelvollisuutta (5 artikla). Osoitusvelvol-
lisuuden toteuttaminen edellyttää, että henkilötietojen käsittelyyn liitty-
vät prosessit ja tietosuojaperiaatteiden käytännön toteuttaminen doku-
mentoidaan.

Osoitusvelvollisuuden toteuttamisen lisäksi tietotilinpäätös toimii tieto-
suojatyön kehittämisen välineenä.
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Tietotilinpäätöksellä osoitetaan, miten tietosuoja ja tietoturva ovat to-
teutuneet Helsingin kaupungin toiminnassa aikavälillä 1.1.2020 – 
31.12.2020.

Päätöksen valmistelu

Kaupunginhallituksen vahvistettavaksi esitettävän tietotilinpäätöksen on 
valmistellut kansliapäällikön 1.7.2020 asettama tietosuojatyöryhmä. 

Helsingin kaupungin osoitusvelvollisuus rekisterinpitäjänä

Tietosuoja-asetuksella ja tietosuojalailla (1050/2018) on merkittäviä 
vaikutuksia kuntiin rekisterinpitäjinä ja henkilötietojen käsittelijöinä. Läh-
tökohtana on rekisterinpitäjän vahva velvollisuus huolehtia siitä, että 
käsitellyt henkilötiedot ovat suojassa. Rekisterinpitäjän velvollisuuksiin 
kuuluu myös edistää rekisteröityjen mahdollisuuksia käyttää asetuksen 
heille antamia oikeuksia. Rekisterinpitäjän on annettava laajasti tietoa 
rekisteröidyille sekä rekisterien sisällöistä että rekisterinpitäjän toimin-
nasta. 

Tietosuoja-asetuksessa rekisterinpitäjä velvoitetaan käsittelemään 
henkilötietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta 
läpinäkyvästi. Laatimalla tietotilinpäätöksen Helsingin kaupunki lisää 
kuntalaisten luottamusta hyvään hallintoon ja kaupungin tapaan käsitel-
lä toiminnassaan henkilötietoja.

Kaupunginhallituksen vastuu

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan kaupun-
ginhallitus vastaa siitä, että kaupunki täyttää tietosuojalainsäädännön 
mukaiset velvoitteet ja valvoo velvoitteiden toteutumista. Hyväksymällä 
liitteenä olevan tietotilinpäätöksen liitteineen kaupunginhallitus ohjaa 
kaupungin tietosuoja-asetuksen mukaisten velvoitteiden täyttämistä.

Asian jatkokäsittely

Tietotilinpäätös laaditaan ja tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 
vuosittain.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Vilkki, tietosuojavastaava, puhelin: 310 36168

paivi.vilkki(a)hel.fi

Liitteet

1 Tietotilinpäätös 2020
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2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.03.2020 § 204

HEL 2020-001232 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan Helsingin kaupungin tietoti-
linpäätöksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Vilkki, tietosuojavastaava, puhelin: 310 36168

paivi.vilkki(a)hel.fi
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§ 232
Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle 1.5.2021 lukien

HEL 2021-002954 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa 49 virkaa sosiaali- ja terveystoimialal-
le 1.5.2021 lukien.

1. sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuteen 

- yksi asiakasohjaajan virka, 

- yksi arviointipäällikön virka ja 

- yksi terveyskeskuslääkärin virka; 

  

2. perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuteen 

- yksi johtavan sosiaalityöntekijän virka, 

- yksi johtavan ohjaajan virka, 

- kolmetoista sosiaalityöntekijän virkaa, 

- kaksikymmentäyksi sosiaaliohjaajan virkaa ja 

- yksi johtavan sosiaaliohjaajan virka; 

  

3. terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuteen 

- kaksi lastenneurologin virkaa 

- viisi lastenpsykiatrin virkaa, 

- yksi lääkärin virka ja 

- yksi johtavan sosiaalityöntekijän virka. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529
helena.wendorf(a)hel.fi

Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 09 310 24109
sari.torres(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa. 

Esitettävien virkojen tehtäviin kuuluu mm. päättäminen toisen edusta, 
oikeudesta tai velvollisuudesta taikka toimivallan nojalla toista velvoit-
tavien määräysten antaminen tai muulla tavalla toisen etuun tai oikeu-
teen puuttuminen, mikä edellyttää tehtävien perustamista virkoina.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuden Helppise-
niori-yksikköön perustettavaksi esitettävän asiakasohjaajan tehtäviin 
kuuluu sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja toimeen-
tulotukipäätösten tekeminen. Samaan yksikköön perustettavaksi esitet-
tävän arviointipäällikön tehtävään kuuluu mm. sijaistaa virkasuhteista 
arviointitoiminnan johtajaa. Kotisairaala-yksikköön perustettavaksi esi-
tettävän terveyskeskuslääkärin tehtäviin kuuluu muun muassa tahdosta 
riippumatonta hoitoa koskevat päätökset.

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuteen lastensuojelun avo-
huollon yksikköön perustettavaksi esitettävän johtavan sosiaalityönteki-
jän, lapsiperheiden kotipalvelu -yksikköön perustettavaksi esitettävän 
johtavan ohjaajan ja lastensuojelun avohuollon yksikköön perustetta-
vaksi esitettävien kuuden sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu mm. yksi-
löhuollon päätöksenteko sekä lastensuojelulain 13 § (mm. lapsen kii-
reellinen sijoitus) mukaiset tehtävät. Lisäksi vammaistyön palveluun 
esitetään perustettavaksi kaksi sosiaalityöntekijän virkaa, perhesosiaa-
lityöhön neljä sosiaalityöntekijän virkaa, vammaisten sosiaalityön yksik-
köön neljä sosiaaliohjaajan virkaa, aikuissosiaalityön yksikön sosiaali-
neuvontaan neljä sosiaaliohjaajan virkaa, lapsiperheiden sosiaalioh-
jauksen yksikköön 13 sosiaaliohjaajan virkaa ja yksi johtavan sosiaa-
liohjaajan virka sekä lännen sosiaalityön aikuissosiaalityön tiimiin yksi 
sosiaalityöntekijän virka. Kaikkien edellä mainittujen virkojen tehtäviin 
kuluu mm. yksilöhuollon päätöksenteko sekä sosiaalihuoltolain 36 §:n 
mukainen palvelutarpeen arviointi. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2021 81 (156)
Kaupunginhallitus

Asia/15
29.03.2021

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

Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuteen lasten psykiatriseen 
yksikköön perustettavaksi esitettävien kahden lastenneurologin ja vii-
den lastenpsykiatrin tehtäviin kuuluvat mm. mielenterveyslain mukaiset 
virka-apupyynnöt ja maksusitoumuspäätöksien antaminen. Nuorisoa-
seman lääkärin sekä johtavan sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu mm. 
virka-apupyynnön pyytäminen, yksilöhuollon päätöksenteko sekä sosi-
aalihuoltolain 36 §:n mukainen palvelutarpeen arviointi. 

Perustettaviksi esitetyille viroille on varattu määrärahat sosiaali- ja ter-
veystoimialan vuoden 2021 talousarviossa.

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

Perustettaviksi esitettyjen virkojen palkat on määritelty kunnallisen vir-
ka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden ar-
vioinnin perusteella. Tehtäväkohtaisiksi palkoiksi on päätetty:

- asiakasohjaaja 2 660,37 €/kk
- arviointipäällikkö 4 608,00 €/kk
- terveyskeskuslääkäri 5 093,42 €/kk
- johtava sosiaalityöntekijä 3 948,72 €/kk
- johtava ohjaaja 3 137,82 €/kk
- sosiaalityöntekijä (kuusi virkaa) 3 643,93 €/kk
- sosiaalityöntekijä (kaksi virkaa) 3 502,21 €/kk
- sosiaalityöntekijä (viisi virkaa) 3 390,87 €/kk
- sosiaaliohjaaja (neljä virkaa) 2 542,13 €/kk
- sosiaaliohjaaja (17 virkaa) 2 551,45 €/kk
- johtava sosiaaliohjaaja 3 111, 00 €/kk
- lastenpsykiatri (viisi virkaa) 5 381,24 €/kk
- lastenneurologi (kaksi virkaa) 5 381,24 €/kk
- lääkäri 5 327,81 €/kk
- johtava sosiaalityöntekijä 3 708,01 €/kk

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä kunnalli-
sesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaisesti. Osa perustettaviksi 
esitettävistä viroista tulee työsuhteisten tehtävien tilalle. Henkilöiden 
kanssa, joiden tehtäviin, asemaan ja sijoittumiseen muutoksella on 
olennaista vaikutusta, on käyty henkilökohtainen yhteistoimintakäsitte-
ly. 
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Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi
Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 09 310 24109

sari.torres(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 233
Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtajan virkaan ottaminen

HEL 2020-014526 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus otti hallintotieteiden lisensiaatti Mari Randellin asiak-
kuusjohtajan virkaan 8 177 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan 
määräytyvin palkkaeduin. 

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että mikäli virkaan otetaan henkilö, jo-
ka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytet-
tävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdolli-
nen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella 
virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokau-
den kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista 
lukien.

Samalla kaupunginhallitus totesi, että asiakkuusjohtajan virkaa on 
25.11.2020 alkaen hoitanut määräaikaisesti kaupunkiympäristön toi-
mialan asukas- ja yrityspalvelupäällikkö Mirka Saarholma.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Minna Kemppainen, rekrytointikonsultti, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijalista KYMP-03-55-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2 Hakijayhteenveto KYMP-03-55-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
3 Hakemukset KYMP-03-55-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2021 84 (156)
Kaupunginhallitus

Asia/16
29.03.2021

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

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asiakkuusjohtajan virka

Kaupunginhallitus on 23.11.2020, § 820 merkinnyt tiedoksi edellisen vi-
ranhaltijan eroilmoituksen kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja lu-
vat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtajan virasta 1.4.2021 lukien ja 
kehottanut kaupunkiympäristön toimialaa käynnistämään viran täyttä-
miseksi julkisen hakumenettelyn.

Asiakkuusjohtajan virka oli julkisesti haettavana 17.12.2020 - 7.1.2021. 
Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, 
TE-palveluiden sivuilla, Oikotiellä, Monsterissa, Duunitorilla, Helsingin 
Sanomissa 20.12.2020, Helsingin kaupungin LinkedInissä, Helsinkirek-
ryn Facebookissa sekä kaupunkiympäristön toimialan Twitterissä ja 
Facebookissa.

Kaupungin hallintosäännön 4 luvun 6 §:n 2 momentin 3 kohdan mu-
kaan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus tuottaa kaupunkiympäristön 
palveluja. Kaupungin hallintosäännön 5 luvun 7 §:n 7 momentin mu-
kaan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuutta johtaa asiakkuusjohtaja. 
Asiakkuusjohtajan tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johta-
mansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tulok-
sellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Hänen tehtävänään on 
myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus se-
kä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1§:n 10 kohdan mukaan palveluko-
konaisuuden johtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus. 
Kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt asiasta esityksen kaupungin-
hallitukselle. 

Kaupungin hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan palve-
lukokonaisuuden johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkea-
koulututkinto, kokemusta johtamistehtävistä sekä suomen kielen erin-
omainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, 
että hakijalta edellytetään vahvaa aiempaa kokemusta ja näyttöjä sys-
temaattisesta asiakkuuksien johtamisesta, asiakaslähtöisen toimintata-
van kehittämisestä ja esihenkilönä toimimisesta. Tehtävässä menes-
tyäkseen valittavan tulee olla tottunut muutosjohtaja, joka pystyy hah-
mottamaan monitahoista toimintakenttää sekä toimimaan ratkaisukes-
keisesti ja linjakkaasti. Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että haetta-
valle asiakkuusjohtajalle julkiset esiintymiset ovat luontevia ja hän on 
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myös taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja.  Ha-
kuilmoituksessa todettiin myös, että tehtävässä tarvitaan erinomaisia 
henkilöstöjohtamisen taitoja, valmentavaa otetta sekä taitavaa vuoro-
vaikuttamista. Lisäksi eduksi katsotaan aiempi kokemus julkishallinnon 
kentältä. 

Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:n 2 momentis-
sa säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja 
koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 32 henkilöä. Hakijaluettelo on 
liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkoke-
mus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esi-
tyslistan liitteenä 2. 

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin videohaastatteluna 11. - 
14.1.2021. Videohaastatteluun kutsuttiin 13 hakijaa, joilla arvioitiin ole-
van täytettävänä olevan viran kannalta sopivaa johtamiskokemusta se-
kä kokemusta systemaattisesta asiakkuuksien johtamisesta. Kaikki vi-
deohaastatteluun kutsutut täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Haki-
joiden videohaastatteluita arvioivat toimialajohtaja Mikko Aho, hallinto-
johtaja Silja Hyvärinen, henkilöstöpäällikkö Anne Lappalainen sekä rek-
rytointikonsultti Minna Kemppainen kaupunginkanslian henkilöstöosas-
tolta.

Videohaastattelun pohjalta ensimmäiselle haastattelukierrokselle kut-
suttiin neljä hakijaa: ********** joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan 
viran kannalta riittävää henkilöstö- ja muutosjohtamisen kokemusta se-
kä näkemyksellisyyttä toimintakulttuurin muuttamisessa asiakaslähtöi-
semmäksi. Hakijoita haastattelivat 22.1. ja 25.1.2021 toimialajohtaja 
Mikko Aho, hallintojohtaja Silja Hyvärinen, henkilöstöpäällikkö Anne 
Lappalainen sekä rekrytointikonsultti Minna Kemppainen.

**********

**********

**********

**********

Mari Randell on suorittanut Tampereen yliopistossa hallintotieteiden 
maisterin tutkinnon vuonna 1996 ja hallintotieteiden lisensiaatin tutkin-
non vuonna 1998. Hän on toiminut vuodesta 2011 alkaen asunto-
ohjelmapäällikkönä Helsingin kaupunginkansliassa vastaten strategi-
sen asuntopolitiikan kokonaiskoordinaatiosta sekä alueellisesta että 
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valtakunnallisesta yhteistyöstä. Tätä ennen hän on työskennellyt Hel-
singin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksessa erityissuunnittelija-
na ja suunnittelijana, Helsingin kaupungin kiinteistövirastossa suunnit-
telijana, Sosiaalitaito Oy:ssä suunnittelijana sekä opetus- ja tutkimus-
tehtävissä eri työnantajilla. 

Randellilla on vahva julkisen sektorin ja toimintaympäristön tuntemus. 
Hän on työskennellyt pitkään asuntopolitiikan ja asumisen parissa Hel-
singin kaupungilla. Hän johtaa asumisen yksikköä ja toimii laajasti yh-
teistyössä kaupungin sisällä ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Hänen 
johtamiskokemuksessaan painottuu verkostojohtaminen, sillä hän on 
johtanut useita projekteja ja hankkeita. Esihenkilökokemusta hakijalla 
on yhteensä noin yhdeksän vuotta. Perinteisen esihenkilötyön lisäksi 
hän on toiminut useiden työryhmien puheenjohtajana sekä kaupungin 
eri asuntoyhtiöiden hallitusten puheenjohtajana ja jäsenenä. Randell on 
verkostoitunut hyvin maankäytön, asumisen ja liikenteen keskeisten 
toimijoiden kanssa niin pääkaupunkiseudun kuntien, Helsingin seudun 
kuntien kuin suurimpien kaupunkien edustajien kanssa ja hän on koke-
nut esiintyjä eri foorumeilla. 

**********

**********

Kaikilla neljällä haastatelluilla oli hyvää kokemusta henkilöstö- ja muu-
tosjohtamisesta sekä näkemyksellisyyttä toimintakulttuurin muuttami-
sesta asiakaslähtöisemmäksi. Verrattuna ********** nähtiin haastattelu-
vastausten perusteella olevan parhaimmat valmiudet ja kyvyt sekä nä-
kemyksellisyyttä ja toimeenpanokykyä johtaa strategisesti isoa palvelu-
kokonaisuutta.  He vastasivat laajimmin ja monipuolisimmin strategian 
toimeenpanoon liittyviin kysymyksiin, joissa kysyttiin hakijoiden näke-
mystä siihen, miten he asiakkuusjohtajan roolissa varmistaisivat, että 
palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden toiminnot menevät strategian 
kannalta oikeaan suuntaan ja asetettuihin tavoitteisiin päästään. Näin 
ollen henkilöarviointeihin kutsuttiin haastattelujen jälkeen hakijat 
********** ja Mari Randell. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 1.-
12.2.2021.

Toiseen haastatteluun 19.2.2021 kutsuttiin henkilöarviointiin osallistu-
neet kaksi hakijaa, ********** ja Mari Randell. Heitä haastattelivat kans-
liapäällikkö Sami Sarvilinna, toimialajohtaja Mikko Aho, hallintojohtaja 
Silja Hyvärinen, brändiyksikön päällikkö Sanna Forsström ja rekrytointi-
konsultti Minna Kemppainen.

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys
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Kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt kaupunginhallitukselle esityk-
sen viran täyttämisestä 16.3.2021, § 121. Esitys on kokonaisuudes-
saan päätöshistoriassa. Lautakunta katsoo, että Mari Randell täyttää 
parhaiten asiakkuusjohtajan viran hoitamiseen asetetut vaatimukset ja 
esittää häntä valittavaksi virkaan.

Arviointi

Asiakkuusjohtaja johtaa kaupunkiympäristön palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuutta ja vastaa sen strategisesta ohjauksesta sekä 
suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittämisestä ja ylläpidos-
ta. Hänen vastuullaan on organisaation henkilöstön johtaminen ja toi-
mintakulttuurin kehittäminen kaupungin ja toimialan yhteisten tavoittei-
den mukaisesti. 

Virkaan valittavalta odotetaan kokemusta systemaattisesta asiakkuus-
johtamisesta ja asiakaslähtöisen toimintatavan kehittämisestä. Valitta-
valla henkilöllä tulisi olla kokemusta esihenkilötyöstä ja erinomaiset 
henkilöstöjohtamisen taidot, valmentava johtamisote sekä kyky raken-
taa sisäisiä ja ulkoisia yhteistyöverkostoja. Lisäksi hänen tulisi olla tot-
tunut muutosjohtaja, luonteva esiintyjä ja hänellä tulisi olla kyky taita-
vaan vuorovaikuttamiseen. Valittavalla tulee olla kyky hahmottaa moni-
tahoista toimintakenttää ja toimia ratkaisukeskeisesti ja linjakkaasti. 
Tehtävässä katsotaan eduksi julkishallinnon kokemus.

Lopullinen vertailu suoritettiin kahden kärkihakijan, ********** ja Mari 
Randellin välillä.

Asiakkuusjohtajan tehtävänä on johtaa palvelukokonaisuutta sekä toi-
mialaa entistä asiakaslähtöisempään suuntaan. Siksi on erityisen tär-
keää, että valittavalla henkilöllä on kykyä ja halua johtaa toimintakult-
tuurin muutosta asiakaslähtöisemmäksi. Haastatteluvastausten perus-
teella molemmilla kärkihakijoilla on laajaa ja monipuolista kykyä kehit-
tää toimintakulttuuria asiakaslähtöisemmäksi. Kuitenkin Randellilla 
vankkaan osaamiseen yhdistyvä toimintaympäristön tuntemus antoi 
********** vakuuttavamman kuvan hänen kyvystään saavuttaa vaadittu-
ja tuloksia toimintakulttuurin muuttamisessa. Erityisesti tämä tuli esiin, 
kun kysyimme hakijoilta, minkälaisia asioita he haluaisivat saavuttaa 
ensimmäisen puolen vuoden aikana. Tällöin Randellin näkemykset oli-
vat hyvin asiantuntevia ja konkreettisia, mutta silti johtajan rooliin vaa-
dittavalla strategisella tasolla. Lisäksi vahva motivaatio, jota Randell on 
tuonut esille rekrytointiprosessin aikana, nähtiin edistävän voimakkaasti 
tehtävässä onnistumista ja siihen sitoutumista. Häntä motivoi erityisesti 
asiakkuusrajapinnan parantaminen.

Valittavan asiakkuusjohtajan tulee olla kokenut muutosjohtaja. ********** 
on vahvaa kokemusta ja näyttöjä muutosjohtamisesta. Hänellä on eri-
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tyisesti näyttöjä ison muutoksen onnistuneesta läpiviennistä suuren or-
ganisaation asiakaspalvelussa.  Myös Randellilla on aikaisempaa näyt-
töä strategista ajattelua edellyttävistä tehtävistä sekä muutoksen ai-
kaansaamisesta.

Molemmilla hakijoilla on kokemusta johtotehtävistä usean vuoden ajal-
ta. ********** johtamiskokemuksessa painottuu linjajohtaminen ja opera-
tiivinen johtaminen. Rekrytointiprosessin aikana hän on tuonut esille 
olevansa liiketoiminnan johtaja, jolla on vahva kehitysorientaatio. Ran-
dellin johtamiskokemuksessa painottuu verkostojen johtaminen, sillä 
hän on johtanut erilaisia hankkeita ja projekteja. Verkostojen ja projek-
tien johtamisessa korostuu osallistamisen, sitouttamisen, yhteistyön ja 
jaettujen tavoitteiden merkitys, mikä tulee olemaan tärkeässä roolissa 
myös asiakkuusjohtajan tehtävässä.

Viran täyttämisessä painotettiin myös hakijan kykyä hahmottaa monita-
hoista toimintakenttää ja toimia ratkaisukeskeisesti ja linjakkaasti joh-
tamistehtävässä. Molemmilla hakijoilla on valmiuksia hahmottaa moni-
tahoista toimintakenttää sekä toimia ratkaisukeskeisesti ja linjakkaasti. 
Rekrytointiprosessin aikana on käynyt ilmi, että ********** on helppo jä-
sentää toimintaympäristöä, mikä mahdollistaa tehokkaan suunnittelun 
ja priorisoinnin. Hän pystyy keräämään informaatiota tehokkaasti, yksi-
tyiskohtaisesti ja asioihin pureutuen. Hänellä on myös työhistoriansa 
kautta kokemusta erilaisissa toimintaympäristöissä toimimisesta sekä 
uusien toimintaympäristöjen haltuun ottamisesta. Randellille haettavan 
tehtävän toimintakenttä on tutumpi, sillä hän on työskennellyt pitkään 
Helsingin kaupungilla. Rekrytointiprosessin aikana on myös käynyt ilmi, 
että hän pystyy keräämään informaatiota itselleen vieraassa toimin-
taympäristössä monipuolisesti, laaja-alaisesti ja joustavasti. Hän pystyy 
hyödyntämään keräämäänsä tietoa tehokkaasti ja tekemään sen poh-
jalta selkeitä päätöksiä ja ratkaisuja. Molemmilla hakijoilla on näyttöä 
ratkaisukeskeisestä ja linjakkaasta toiminnasta aiempien tehtäviensä 
kautta.

Asiakkuusjohtajan tehtävässä tarvitaan erinomaisia henkilöstöjohtami-
sen taitoja, valmentavaa otetta sekä taitavaa vuorovaikuttamista. 
********** on tuonut rekrytointiprosessin aikana esille, että pitää tärkeä-
nä työntekijöiden osallistamista ja aktivoimista ratkaisujen löytämiseksi. 
Hän korostaa yhdenmukaisia perusteltuja tavoitteita, avointa dialogia ja 
suoriutumisen johtamista. Hänellä on kokemusta valmentavasta johta-
misesta ja hän on tottunut sparraamaan työntekijöitään. Hän on johta-
nut hyvin erilaisissa rooleissa toimivia työntekijöitä. Vuorovaikutustasol-
la hänestä välittyy asiallinen, miellyttävä ja ystävällinen kuva. Randell 
on tuonut rekrytointiprosessin aikana esille, että hän panostaa esihen-
kilötyössään luottamuksen rakentamiseen ja avoimuuteen. Lisäksi hän 
pitää tärkeänä työhyvinvoinnin seuraamista ja epäkohtiin puuttumista. 
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Hän näkee valmentavan johtamisen asiantuntijoiden arvostamisena 
sekä pitää tärkeänä, että tehtävät projektoidaan mielekkäällä tavalla. 
Vuorovaikutustasolla hänestä välittyy luonteva, ystävällinen ja ulos-
päinsuuntautuvan oloinen kuva. Voidaan siis katsoa, että molemmat 
hakijat täyttävät näiltä osin menestymisen edellytykset asiakkuusjohta-
jan tehtävässä.

Haettavalle asiakkuusjohtajalle julkiset esiintymiset ovat luontevia ja 
hän on myös taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen raken-
taja. ********** on rekrytointiprosessin aikana osoittanut olevansa koke-
nut ja luonteva esiintyjä. Hän ilmaisee asiansa selkeällä, ytimekkäällä 
ja perustelukykyisellä, vakuuttavallakin tavalla. Hän on verkostoitunut 
niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Hänen työtaustansa on kan-
sainvälisissä yrityksissä, viimeksi Kemiran palveluksessa, missä hän 
on toiminut EMEA-alueen osalta operointiliiketoiminnan liiketoimintao-
mistajana ja tehnyt yhteistyötä globaalissa verkostossa. Myös Randell 
on osoittanut rekrytointiprosessin aikana olevansa kokenut ja luonteva 
esiintyjä. Vuorovaikutuksessa hän on luonteva, ystävällinen ja ulos-
päinsuuntautuvan oloinen. Hänen nykyinen työtehtävänsä edellyttää 
aktiivista yhteistyötä median kanssa ja hänellä on ollut useita julkisia 
esiintymisiä niin puheiden ja esitysten muodossa kuin erilaisten tilai-
suuksien puheenjohtajana toimimisen kautta. Hän on myös esitellyt 
asioita kaupunginhallituksessa, lautakunnissa sekä ollut kuultavana 
eduskunnassa kaupungin edustajana. Hänen verkostoitumiseensa liit-
tyen voidaan todeta, että hän on hyvin verkostoitunut maankäytön, 
asumisen ja liikenteen keskeisten toimijoiden kanssa niin pääkaupunki-
seudun kuntien, Helsingin seudun kuntien kuin suurimpien kaupunkien 
edustajien kanssa. Lisäksi hän on perehtynyt useiden eurooppalaisten 
kaupunkien asuntotilanteeseen niin kirjallisuuden, asiantuntijayhteis-
työn kuin opintomatkojen kautta.

Lisäksi viran hoitamisessa katsottiin eduksi aikaisempi julkishallinnon 
kokemus. Randellilla on kärkihakijoista vahvin julkisen sektorin ja toi-
mintaympäristön tuntemus, sillä hän on työskennellyt pitkään asuntopo-
litiikan ja asumisen parissa Helsingin kaupungilla. Hän tuntee siten hy-
vin tehtävän vastuualueen, haasteet ja yhteistyökumppanit, mutta myös 
laajemmin kaupungin toimintaympäristön ja menestystekijät. Asiak-
kuuksien johtamisesta ja asiakaslähtöisen toimintatavan kehittämisen 
näkökulmasta hänen vahvuutenaan on syvällinen ja pitkäaikainen ko-
kemus Helsingin kaupungin asuntotuotantoprosessista sekä erityisesti 
asunnonvälitysprosessien ja asuntoyhtiöiden asiakkuuksien ja palve-
luprosessien kehittämisestä. 

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin sekä lautakunnan 
esitykseen perustuvan kokonaisarvion perusteella katsotaan, että haki-
joista Mari Randellilla on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja 
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virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat rekrytointipro-
sessin aikana esiin tuotu vahva motivaatio ja kyky kehittää toimintakult-
tuuria asiakaslähtöisemmäksi sekä vankka kokemus verkostojen joh-
tamisesta, jossa korostuu asiakkuusjohtajankin tehtävässä vaadittava 
kyky osallistaa, sitouttaa ja tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Lisäk-
si Randellin eduksi katsotaan hänen vahva julkisen sektorin ja toimin-
taympäristön tuntemuksensa.

Muuta

Esitykseen liittyvät hakemukset ovat liitteenä 3. Lisäksi toimielimen jä-
senillä on mahdollisuus tutustua henkilöarviointiraportteihin ennen ko-
kousta ja kokouksen aikana kaupunginhallituksen työtilassa luottamus-
henkilöportaalissa. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa 
lisätiedonantaja.

Virkaan valittavan kanssa sovitaan erikseen päivämäärästä, jolloin hän 
ottaa viran vastaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Minna Kemppainen, rekrytointikonsultti, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijalista KYMP-03-55-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2 Hakijayhteenveto KYMP-03-55-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
3 Hakemukset KYMP-03-55-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut
Kaupunkiympäristön toimiala
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Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 16.03.2021 § 121

HEL 2020-014526 T 01 01 01 01

Työavain KYMP-03-55-20

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että asiak-
kuusjohtajan virkaan valitaan hallintotieteiden lisensiaatti Mari Randell 
8 177 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkae-
duin. Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdas-
ta, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa ei-
kä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös 
tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta 
saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvi-
tys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan 
päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Lappalainen, Henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 64928

anne.k.lappalainen(a)hel.fi
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§ 234
Lausunto oikeusministeriölle ohjausryhmän raportista ja esitykses-
tä koskien rikosasioiden sovittelupalveluiden siirtoa oikeusministe-
riön hallinnonalalle (VN/2750/2020)

HEL 2021-003719 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Johanna Seppälä, osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikeusministeriön lausuntopyyntö
2 Ohjausryhmän raportti ja esitys
3 Sovittelulausunnon liite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa asiassa seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki toteaa, että sovittelupalveluiden mahdollinen siirtä-
minen oikeusministeriön hallinnonalalle on kaupungin kannalta valtion 
sisäistä toiminnan uudelleenorganisointia, jolla ei ole olennaista vaiku-
tusta rikos- ja riita-asioiden sovittelupalveluiden tuottamiseen Helsin-
gissä. Yhteistyö sovittelupalveluiden järjestämisessä sosiaali- ja ter-
veysministeriön kanssa on ollut toimivaa ja se tulee epäilemättä ole-
maan toimivaa myös oikeusministeriön kanssa.

Helsingin kaupunki suhtautuu kielteisesti suunnitelmaan siitä, että so-
vittelupalvelut tuotettaisiin valtion oman palveluna siten, että ne siirret-
täisiin oikeusapu- ja edunvalvontapalvelujen yhteyteen ja tuotetaan 
mahdollisesti perustettavassa valtakunnallisessa oikeusapu- ja edun-
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valvontavirastossa. Sovittelupalveluiden mahdollisiin alueellisiin eroihin 
liittyvät ongelmat tulisi ratkaista käyttämällä palvelua koordinoivan ta-
hon käytössä jo olevia keinoja, kuten tarkentamalla valtakunnallisia oh-
jeistuksia ja puuttumalla ongelmallisiksi koettuihin yksittäisten alueiden 
toimintamalleihin. Palveluiden käyttäjien tasavertainen asema turva-
taan parhaiten määrittelemällä toiminnan laadulle riittävät kriteerit ja 
reunaehdot. Nykyisistä hyvin toimivista rakenteista luopuminen kaik-
kien saamiseksi tällä keinoin samanarvoiseen asemaan ei ole perustel-
tua.

Helsinkiläisiä sovittelupalveluiden asiakkaita palvelee parhaiten nykyi-
nen malli, jossa Helsingin kaupunki on Helsingin palvelualueen palve-
luntuottaja. Valtakunnallinen oikeusapu- ja edunvalvontapalvelu ei to-
dennäköisesti pystyisi tuottamaan asiakaslähtöisesti laadukasta palve-
lua paikalliset olosuhteet huomioiden. Sovitteluun tulevissa asioissa ko-
rostuu vahvasti palveluohjaaminen, joka edellyttää hyvää paikallistason 
palvelujärjestelmän tuntemusta niin julkisen kuin kolmannen sektorin 
toimijoiden osalta. Helsinkiin on muodostunut valtakunnan yleiseen ti-
lanteeseen verrattuna erityistä osaamista lasten ja nuorten, lähisuhde-
väkivallan osapuolten ja maahanmuuttajataustaisten osapuolten sovit-
teluiden osalta. Kaupunki on käynnistänyt muun muassa nuorten työ-
korvaustoiminnan ja lähisuhdeväkivallan sovittelun verkostot, joissa 
ovat jäseninä kaikki toiminnan kannalta merkittävät julkisen sektorin ja 
järjestöjen edustajat.

Sovittelupalvelussa vapaaehtoissovittelijoiden rooli on merkittävä ja 
kaupungilla on yli 30 vuoden palvelun tuottamisen kokemus sovittelusta 
vaativana, ammatillista vapaaehtoistyön ohjaamista edellyttävänä eri-
tyispalveluna. Kuten ohjausryhmän raportissa tuodaan esille, oikeusa-
pu- ja edunvalvontasektorilla ei ole aiempaa kokemusta tai osaamista 
vapaaehtoistoiminnan järjestämisestä tai ohjaamisesta.

Helsinki on lisäksi useiden vuosien ajan myös itse budjetoinut rikos- ja 
riita-asioiden sovittelua yli valtiolta saatavan korvauksen, mikä osaltaan 
osoittaa kaupungin käsitystä sovittelupalvelusta merkittävänä palveluna 
helsinkiläisille. Kaupunki pitää epätodennäköisenä, että ohjausryhmän 
esityksessä mainittu arvio jatkossa tarvittavasta valtion resursoinnista 
olisi palvelutason ylläpitämiseksi riittävä.

Jos sovittelupalvelut vastoin kaupungin kantaa kuitenkin päädytään siir-
tämään valtion toiminnaksi, kaupunki pitää selvänä, että sovittelupalve-
luiden henkilöstön tulee siirtyä valtiolle liikkeenluovutuksen periaatteen 
mukaisesti. Siirtymäajan tulee tässä tapauksessa olla riittävä siihen, et-
tä tehtävien ja henkilöstön siirto saadaan asianmukaisesti suunniteltua 
ja toteutettua, mutta ei tätä pitempi. Siirtymäkausijärjestely pelkästään 
muutoksen toimeenpanon lykkäämiseksi ei ole perusteltu.
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Esittelijän perustelut

Oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö asettivat 25.2.2020 
hankkeen ja ohjausryhmän (VN 2750/2020), jonka tehtävänä oli selvit-
tää mahdollisuuksia siirtää rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelu sosi-
aali- ja terveysministeriön hallinnonalalta oikeusministeriön hallinnona-
lalle. Hanketta koordinoi oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja riko-
soikeusosasto, ja se toteutettiin yhteistyössä sosiaali- ja terveysminis-
teriön ja rikosasioiden sovittelutoiminnan järjestämisestä vastuussa 
olevan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Ohjausryh-
män määräaika päättyi 26.2.2021.

Ohjausryhmän asettaminen vastasi osaltaan pääministeri Sanna Mari-
nin hallitusohjelman tavoitteeseen vahvistaa sovittelun käyttöä oikeu-
denkäyntien määrän vähentämiseksi. Sovittelua ei käytetä tilanteessa, 
jossa se saattaa uhata uhrin oikeusturvaa. Hallitusohjelma sisältää 
myös rikosten ehkäisyyn ja oikeudenkäyntien kokonaiskeston lyhentä-
miseen liittyviä tavoitteita. Onnistuneella sovittelulla voidaan edesaut-
taa näiden tavoitteiden saavuttamista. Sovittelun prosessiekonomiset 
hyödyt kohdistuvat oikeusministeriön hallinnonalalle. Lisäksi osapuolet 
saavat mahdollisuuden osallistua asiansa ratkaisuun vapaaehtoisten 
sovittelijoiden välityksellä. Oikeusjärjestelmään kohdistuva paine vähe-
nee rikosten ja muiden konfliktien uusimisen vähenemisen myötä.

Rikos- ja riita-asioiden sovitteluun on ohjautunut entistä enemmän ta-
pauksia ja sen kriminaalipoliittinen merkitys on kasvanut. Useissa ta-
pauksissa onnistunut sovittelu on mahdollistanut esitutkinnan rajoitta-
misen tai syyttämättä jättämisen, mikä on säästänyt rikosprosessin re-
sursseja.

Sovittelun mahdollista siirtoa koskevan hankkeen ohjausryhmä esittää 
raportissaan, että sovittelupalvelut siirretään sosiaali- ja terveysministe-
riön hallinnonalalta oikeusministeriön hallinnonalalle. Palvelun yleiset 
ohjaus- ja valvontatehtävät siirtyisivät oikeusministeriön tehtäväksi. So-
vittelupalvelut tuotettaisiin valtion omana toimintana siten, että sovitte-
lun ammattihenkilöstö olisi valtion virkamiehiä. Sovittelupalvelut liitettäi-
siin oikeusapu- ja edunvalvontapalvelujen yhteyteen ja tuotettaisiin 
mahdollisesti perustettavassa valtakunnallisessa oikeusapu- ja edun-
valvontavirastossa. Siirrossa edellytetään, että sovittelun erityispiirteet 
säilytetään ja koulutetut vapaaehtoissovittelijat toteuttavat varsinaisen 
sovittelutyön rikosoikeusjärjestelmän ulkopuolella. Sovittelu käynnistyisi 
uudessa rakenteessa vuoden 2024 alussa.

Oikeusministeriö on 18.3.2021 julkaistulla lausuntopyynnöllään 
(VN/2750/2020) pyytänyt lausuntoja rikosasioiden sovittelupalveluiden 
siirrosta oikeusministeriön hallinnonalalle sekä ohjausryhmän raportista 
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ja esityksestä. Lausuntoaika on 9.4.2021 saakka. Lausuntopyynnössä 
esitetyt kysymykset ja Helsingin kaupungin vastaukset niihin ovat liit-
teessä 3.

Ehdotus rikos- ja riita-asioiden sovittelun siirtämisestä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnona-
lalta oikeusministeriön hallinnonalalle

Helsingin kaupungin sovittelupalvelun näkökulmasta taustaministeriöllä 
ei ole suurta merkitystä. Ohjausryhmän raportissa todetaan, että siirtoa 
oikeusministeriön alaisuuteen puoltaa muun muassa se, että sovittelu 
voidaan nähdä luontevasti osana toimivaa oikeusjärjestelmää, ja sen 
avulla voidaan välttää ja helpottaa oikeusprosesseja sekä toisaalta vä-
hentää rikosten tai muiden konfliktien uusimista. Siirtoa puoltaisi myös 
mahdollisuus kytkeä sovittelu rikosprosessin kehittämiseen, mukaan 
lukien rikosprosessin eri vaiheet kuten ns. jälkisovittelu. Kuitenkin ny-
kyinen sovittelulaki antaa mahdollisuuden jälkisovittelulle myös mahdol-
lisen tuomioistuinkäsittelyn jälkeen. 

Suomalaisen sovittelun kehittymisessä yhtenä perusarvona on ollut so-
vittelun itsenäinen asema irrallaan oikeusjärjestelmästä. Asianomistaja-
rikoksissa myönteinen sovittelutulos on yleisemmin riittänyt asian käsit-
telyksi. Yleisen syytteen alaisissa rikoksissa poliisi voi tutkia ja syyttäjä 
syyttää niistä, vaikkei asianomistaja ei vaadikaan niistä rangaistusta tai 
asiassa on saavutettu myönteinen sovittelutulos. Periaate on restoratii-
visen, korjaavan sovittelupalvelun kannalta keskeinen, koska sovittelun 
ollessa erillinen palvelu rikosprosessin ulkopuolella, osapuolten motiivi-
na sovittelussa on ollut aito halu osallistua oman konfliktinsa ratkaisuun 
eikä niinkään välttää mahdollinen tuomio. Mikäli sovittelu kytkettäisiin 
osaksi rikosprosessia, tulisi vapaaehtoissovittelijoiden rooliin juridista 
aspektia, joka on ristiriidassa sovittelun maallikkoajatteluun pohjautu-
van konfliktinratkaisun kanssa. Siirtoa puolletaan raportissa myös sillä, 
että oikeusministeriön hallinnonalalla toimiminen mahdollistaisi eri so-
vittelumuotojen laajemman synergian ja yhteistyön ainakin tuomiois-
tuinsovittelun kanssa. 

Sovittelun on ollut perusteltua kuulua sosiaali- ja terveysministeriön hal-
linnonalaan, koska alun perin sovittelupalvelussa valtaosa osapuolista 
oli alaikäisiä. Sovitteluun ohjautuu nykyään merkittävästi myös täysi-
ikäisten sovittelutapauksia. Asianosaisten ikäjakauman painottumisen 
muutoksesta huolimatta mahdollisessa siirrossa on turvattava sovitte-
lupalvelun erityispiirteenä lasten ja nuorten sovittelussa ennaltaehkäi-
sevyys, varhainen puuttuminen, monialainen yhteistyö sekä palveluoh-
jaaminen ja niihin kiinnittyminen. Raportissa mainitaan alaikäiset sovit-
telupalvelun osapuolet vain kerran, jonka perusteella Helsingin kau-
punki arvioi, ettei ohjausryhmän esitys ole riittävästi huomioinut lasten 
ja nuorten palvelutarvetta. Lisäksi ohjausryhmä ei ole lainkaan ottanut 
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kantaa riita-asioiden sovitteluun, jonka järjestämisessä on omat erityis-
piirteensä suhteessa rikosasioiden sovitteluun.

Ehdotus tuottaa sovittelupalvelut yhden toimijan mallilla valtion palveluina

Ohjausryhmä ehdottaa, että sovittelupalvelut tuotettaisiin 1.1.2024 al-
kaen valtion palveluna siten, että sovitteluhenkilöstö olisi valtion virka-
miehiä. Kuitenkin jätetään mahdollisuus, että joissakin erityistilanteissa 
voitaisiin palvelu tuottaa ostopalvelusopimuksin, kun palveluntarve sitä 
edellyttää.

Mikäli siirryttäisiin yhden tuottajan valtakunnalliseen malliin, tulisi muu-
tos toteuttaa valtakunnallisesti liikkeen luovutuksen periaatteita noudat-
taen siten, että kaupungin sovittelutoiminnan henkilöstö siirrettäisiin niin 
sanottuina vanhoina työntekijöinä uudelle toimijalle. Selkeyden vuoksi 
liikkeen luovutus siirron toteuttamistapana tulisi säätää lain siirtymä-
säännöksissä vastaavalla tavalla kuten esimerkiksi talous ja velkaneu-
vonnasta annetun lain (813/2017) 12 §:ssä. Liikkeen luovutuksen käsit-
teeseen liittyy oikeudellista tulkinnanvaraa, joka voi johtaa erimielisyyk-
siin ja jopa oikeudenkäynteihin. Tällaisten tulkintaerimielisyyksien vält-
tämiseksi olisi tärkeää, että siirtymäsäännöksissä toteutustapana mai-
nittaisiin nimenomaan liikkeen luovutus.

Mahdollisessa liikkeen luovutuksessa on otettava huomioon, että sovit-
telutoiminnassa on sekä virkasuhteessa että työsopimussuhteessa ole-
vaa henkilöstöä. Liikkeen luovutuksessa tulisivat siten sovellettavaksi 
sekä työsopimuslain 1 luvun 10 §:n että kunnallisesta viranhaltijasta 
annetun lain 25 §:n säännökset liikkeen luovutuksesta. Lisäksi sekä 
luovuttaja että luovutuksen saaja ovat velvollisia käsittelemään liikkeen 
luovutuksen yhteistoimintamenettelyssä lain ja osapuolia sitovien so-
pimusten mukaisesti. Liikkeen luovutuksessa henkilöstön työ- ja virka-
suhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät lähtökohtaisesti 
uudelle toimijalle. Poikkeuksena ovat virkatehtävät, jos luovutus tehtäi-
siin yksityiselle taholle. Koska sovittelutoiminnassa on tehtäviä, joissa 
käytetään julkista valtaa, niin käytännössä mahdollisessa liikkeen luo-
vutuksessa myös luovutuksen saajan tulisi olla julkinen taho, jotta myös 
virkatehtävät voisivat siirtyä luovutuksen saajalle. Jos sovittelutoimin-
nan tehtävät siirtyisivät uudelle palveluntuottajalle, on tärkeää, että 
myös koko sovittelutoiminnan henkilöstö siirtyisi uudelle toimijalle teh-
tävien mukana. Sovittelutoiminnan hyvän jatkuvuuden ja asiantunte-
muksen säilymisen vuoksi olisi myös tärkeää, että toimintakokonaisuu-
teen ei tehtäisi radikaaleja muutoksia myöskään luovutuksen jälkeen.

Helsingin kaupunki sovittelupalveluiden tuottajana on sitoutunut tuot-
tamaan, kehittämään ja tukemaan sovittelupalvelua ja sen henkilöstöä 
huomioiden nykyisen valtiollisen ohjaajan, THL:n linjaukset toiminnan 
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toteuttamiseksi. Helsingin kaupunki maan suurimpana työnantajana on 
huomioinut monipuolisesti henkilöstön kehittymistarpeet, terveyden ja 
työhyvinvoinnin, palkkakehityksen, palkitsemisen sekä palveluiden ke-
hittämisen asiantuntija-avulla. 

Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että mahdollisessa sovittelupalve-
luiden uudelleenjärjestelyssä linjataan myös sovittelun asema julkisen 
vallan osalta. Tällä hetkellä sovittelupalvelun tuottajat toimivat eri tavoin 
mm. sovitteluun liittyvien päätösten tekemisessä ja niiden tiedonannos-
sa. Erityisesti sovittelun myönteisten päätösten osalta tiedoksianto 
vaihtelee. Suullinen tiedoksianto on ilmeisesti valtakunnallisesti vallit-
seva käytäntö, mutta sen lainmukaisuutta ei ole arvioitu. Hallintolain 54 
§:n mukaan viranomaisen on annettava tekemänsä päätös viipymättä 
tiedoksi asianosaiselle ja muulle tiedossa olevalle, jolla on oikeus ha-
kea siihen oikaisua tai muutosta valittamalla. Hallintolain esitöissä tode-
taan edelleen, että jokainen hallinnossa tehty päätös, joka koskee jon-
kun oikeusasemaa, on annettava tiedoksi. Tiedoksiantovelvollisuus 
koskee myös sellaisia päätöksiä, joihin liittyy muutoksenhakukielto. 
Hallintolain 9 ja 10 luvuissa säädetään tiedoksiantotavoista. Tiedok-
sianto toimitetaan pääsäännön mukaan tavallisena tiedoksiantona, jol-
loin päätös toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle. Sovittelun 
päätösten tiedoksiannossa noudatetaan pääsääntöisesti tavallista tie-
doksiantotapaa, jolloin kaikki päätökset (myös myönteiset) tulisi postit-
taa kirjeellä vastaanottajalle. Helsingin kaupunki pitääkin tärkeänä, että 
asiakkaiden oikeusturva huolehditaan kaikissa mahdollisissa järjestä-
mismuodoissa yhdenmukaisesti. 

Kaupunki kiinnittää lisäksi huomiota siihen, ettei ohjausryhmän esityk-
sen perusteluissa näy asiakaslähtöisyys. Uudistuksen tarkastelunäkö-
kulma on organisaatiolähtöinen. Lisäksi ohjausryhmä ei ole lainkaan ot-
tanut kantaa riita-asioiden sovitteluun, joiden järjestämisessä on omat 
erityispiirteensä suhteessa rikosasioiden sovitteluun.

Ehdotus sovittelupalveluiden tuottamisesta oikeusapumallin mukaisesti mahdollisesti perustet-
tavassa valtakunnallisessa oikeusapu- ja edunvalvontavirastossa

Helsinkiläisten sovittelupalvelun asiakkaiden näkökulmasta ehdotettu 
uudistus siirtyä valtiolliseen sovittelupalveluun oikeus- ja edunvalvonta-
viraston alaisuuteen sisältää useita huolestuttavia asioita sovittelupal-
velun laadun kannalta. Uudistus voi katkaista paikallisen tuntemuksen 
palveluverkostosta ja siten haitata palveluun ohjaamista, tuottaa toimiti-
laongelmia, heikentää vapaaehtoissovittelijoiden kouluttamista ja oh-
jaamista sekä pahimmillaan esteellisyysongelmia.

Kuten lausunnossa on jo aiemmin todettu, Helsingin kaupunki on tuot-
tanut jo vuodesta 1990 omana palvelunaan rikos- ja riita-asioiden sovit-
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telua. Sovittelun asema on vakiintunut ja kaupunki on tehnyt pitkäjän-
teistä kehittämistyötä erityisesti lasten ja nuorten, lähisuhdeväkivallan 
ja monikulttuurisen sovittelun kehittämisessä. Kaupungin yhteistyö jär-
jestökentän kanssa on edistänyt muun muassa koulusovittelun, katu-
sovittelun ja naapurisovittelun edistymistä ja leviämistä valtakunnalli-
siksi malleiksi. Helsingin käräjäoikeus, tuomioistuin ja poliisilaitos ovat 
antaneet merkittävää panosta paikallisen sovittelun prosessien asia-
kaslähtöiseen kehittämiseen. Yhteistyöverkostoissa on laajasti julkisen 
sektorin ja kansalaistoiminnan edustajia. Mikäli sovittelupalvelu siirtyisi 
valtion toiminnaksi, on perusteltua suhtautua kriittisesti paikallisten pal-
veluketjujen ja yhteistyöverkostojen säilymiseen.

Ohjausryhmän raportissa nostetaan sovittelupalvelun keskittämisen oi-
keusapu- ja edunvalvontavirastoon eduksi yhteiset toimitilat. Sovittelu-
palvelun tilatarpeet poikkeaa normaaleista toimistotiloista merkittävästi. 
Sovitteluneuvottelut ajoittuvat yleisesti arki-iltoihin ja esimerkiksi Hel-
singissä saattaa vilkkaimmillaan olla arki-illassa useita sovitteluneuvot-
teluita. Osapuolten lukumäärät voivat vaihdella kahdesta asianosaises-
ta useisiin kymmeniin, kun alaikäisten sovitteluissa läsnä saattaa olla 
myös vanhempia, tulkkeja ja lastensuojelulaitosten henkilökuntaa. So-
vittelun intensiivisyyden vuoksi tapaamiset toteutetaan aina suljettujen 
ovin takana. Toimitilojen käytön osalta on syytä myös huomioida, että 
esimerkiksi Helsingin sovittelutoiminnan käytössä voivat faktisesti olla 
tarvittaessa myös muut Helsingin kaupungin toimitilat, esimerkiksi kir-
jastojen neuvotteluhuoneet. Palvelu on kuitenkin pyritty tuottamaan oh-
jausryhmän esityksessäkin parhaaksi todetulla tavalla ensisijaisesti ai-
na niin, että asiakkaille tarjotaan mahdollisuus sovitella heille soveliaa-
na ajankohtana, ammattihenkilöstön edustajan läsnä ollessa, sovittelu-
tarkoitusta varten kalustetuissa tiloissa ja samalla myös osapuolten tur-
vallisuuteen liittyvistä järjestelyistä huolehtien. 

Helsingin kaupunki pitää merkittävänä riskinä uudistuksessa vapaaeh-
toissovittelijoiden asemaan, kouluttamiseen ja ohjaamiseen liittyviä 
asioita. Raportissakin todetaan, ettei valtiolla ole vapaaehtoistoiminnan 
ohjaamisesta kokemusta. Ohjausryhmän esityksessä tarkastellaan so-
vittelupalvelun organisaation muutosta hallinnollisesta näkökulmasta 
ilman, että uudistusta olisi puntaroitu riittävästi vapaaehtoissovittelijoi-
den tai asiakkaiden näkökulmasta. Kuitenkin juuri vapaaehtoissovitteli-
jat mahdollistavat sovittelun osapuolten kohtaamiset. Sovittelua on tut-
kittu Suomessa ja kansainvälisesti hyvin laajasti ja tutkimustuloksissa 
asiakkaiden näkökulmasta sovittelun etuna on nostettu esiin toistuvasti 
vapaaehtoissovittelijat, jotka eivät edusta virallista oikeusjärjestelmää. 
Helsingin kaupungin havaintona vapaaehtoissovittelijoiden sitoutumi-
sessa vaativaan vapaaehtoistehtävään on se tuoma mielekkyys osallis-
tua yhteiskunnalliseen toimintaan, auttaa konfliktien osapuolia sovinnon 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2021 99 (156)
Kaupunginhallitus

Asia/17
29.03.2021

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

löytämisessä sekä sovittelun yhteisöllisyys.  Vapaaehtoissovittelijana 
toimiminen vaatii jatkuvaa täydennyskouluttautumista.

Ohjausryhmän esityksessä organisaatiomuutoksen ei arvioida varmuu-
della tuottavan sellaisia toiminnallisia muutoksia, jotka nykyiseen halli-
tusohjelmaan kirjatuissa kohdissa tuottaisivat muille viranomaistoimijoil-
le tai toisaalta palvelun saajina toimiville kansalaisille ja organisaatioille 
merkittävää lisäarvoa. Erityisen epäselväksi jää se, miten organisaa-
tiomuutos parantaisi sovittelutoiminnassa ensisijaisiksi arvioitujen res-
toratiivisen eli korjaavan oikeuden tavoitteiden toteutumista. Sen sijaan 
erityisesti oikeusapumallin, jota esitetään ensisijaiseksi organisoitumis-
tavaksi, kohdalla esitykseen on kirjattu riskitekijöitä, jotka voivat heiken-
tää kansalaisten mahdollisuutta saada sovittelupalvelu heidän etujensa 
mukaisella tavalla tai jopa itse tarjottavan lakisääteisen palvelun laatua. 
Esimerkkitapauksena mainitaan oikeusapumallin aiheuttamat esteelli-
syysongelmat, jotka voivat edellyttää sekä sovittelun että oikeusavun 
kohdalla tarjoamista muualla kuin asiakasta lähellä olevassa toimipis-
teessä ilman, että asialle olisi itse palvelun järjestämisen kannalta min-
käänlaista muuta perustetta. Esteellisyystilanteista voisi ajoittain aiheu-
tua palvelun saamiseen hidasteita; tilanteiden yleisyyttä on vaikea ar-
vioida. Valtion tulisi mahdollisessa lainsäädännön jatkovalmistelussa 
selvittää ja viime kädessä riittävillä ohjeistuksilla ja työjärjestelyillä var-
mistaa, että esteellisyystilanteista johtuvat haitat minimoidaan.

Ohjausryhmän esityksessä todetaan, että sovittelutoimistojen nykyinen 
toiminta ja järjestämistapa toimii suhteellisen hyvin. Ongelmia aiheuttaa 
esityksen mukaan lähinnä se, että palveluntuottajien välillä on nähty 
alueellisia eroja toiminnassa ja sen organisoimisen tavassa, mikä saat-
taa asettaa palvelun saajat ja –tuottajat keskenään eriarvoiseen ase-
maan. Yleisesti voidaan sanoa, että lakisääteisen sovittelupalvelun val-
takunnallisesti riittävä laatu ja kansalaisten tasa-arvoisuus sen saami-
sessa toiminta-alueesta riippumatta on ensiarvoisen tärkeää. Ohjaus-
ryhmän esityksessä on toistuvasti nostettu esille alueelliset erot, mutta 
ei täsmennetty sitä, mikä niitä koskien on ongelmallista, eikä myöskään 
tuotu esille sitä, miten mahdolliset ongelmat on jo olemassa olevan ra-
kenteen puitteissa pyritty ratkaisemaan. Helsingin kaupunki katsoo, et-
tä nykytilan vaativat laadulliset korjaukset olisivat tehtävissä nykyisen 
lainsäädännön puitteissa ilman lakimuutoksia.

Huomiot siirron myötä syntyviin kustannuksiin

Nykyisellään sovittelupalvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset 
korvataan valtion varoista keskimääräisten kustannusten mukaisesti 
lain 12 § 3 momentin mukaisin painoarvoin. Helsingin sovittelutoiminta 
on hallinnollisesti sijoitettu Helsingin kaupunginkansliaan. Sovittelu on 
osa kanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikköä. Helsin-
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gin sovittelutoiminnassa on yhteensä 12 palkattua työntekijää: sovitte-
lutoiminnan päällikkö (virka), suunnittelija (virka), sovittelunohjaaja, joka 
keskittyy nuorten sovitteluihin (virka), 7 sovittelunohjaajaa (toimi), toi-
mistosihteeri ja asiakasneuvoja. Tämän lisäksi sovittelupalvelussa on 
työllistettyjä ja oppisopimusopiskelijoita määräaikaisilla työsuhteilla.  
Helsingin sovittelutoimistolla oli vuonna 2019 kirjoilla 182 vapaaehtois-
sovittelijaa. Näistä 32 katusovittelijoita eli nuorten nopeutettuun sovitte-
luun kouluttautuneita ammattilaistaustaisia sovittelijoita.

Vuonna 2020 talousarvioehdotukseen oli arvioitu kokonaiskustannuk-
siksi 838 000 euroa. Tästä valtionavustuksen osuus oli 744 000 euroa. 
Helsingin kaupungin omarahoitusosuudeksi oli budjetoitu 94 000 euroa.  
Lopulliset menot olivat 726 000 euroa (vuonna 2019 lopulliset kustan-
nukset olivat 803 000 euroa). Koronapandemian vuoksi sovittelutoimin-
taan tuli rajoituksia ja budjetin alitus selittyy muun muassa säästyneillä 
kulukorvauksilla, tulkkipalveluilla ja vapaaehtoissovittelijoiden koulutuk-
sien vähäisyydellä.

Taloudellisessa mielessä sovittelupalvelun tuottamisen arvioidaan 
maksavan ohjausryhmän esityksessä vähintään 1,2-2,1 miljoonaa eu-
roa enemmän. Lisäksi on huomioitava, että edellä mainittuun arvioon 
kustannusten kasvusta eivät mitä ilmeisemmin sisälly kaikki nykyisten 
palveluntuottajien toimintaan liittyvät hallintokulut, joita toimijat eivät ole 
anoneet valtionkorvauksina.

Muita huomioita ohjausryhmän raportista ja ehdotuksesta

Helsingin kaupunki kiinnittää kriittistä huomiota avoimen hallinnon nä-
kökulmasta asiakokonaisuuden valmisteluun. Nyt tehtyä valmistelutyö-
tä on edeltänyt aiempi oikeusministeriön työryhmä ajalla 1.3.2020-
31.11.2020, jossa asetettu selvitysmies selvitti samaa asiakokonaisuut-
ta. Helsingin kaupunki nosti jo tuolloin huomioksi ja selvitysmiehen tie-
toisuuteen, ettei Helsingiltä Suomen suurimman sovittelupalvelualueen 
järjestäjänä pyydetty asiassa virallista lausuntoa. Kuitenkin nyt tehdys-
sä ohjausryhmän esityksessä viitataan laajasti aiemmassa selvitys-
työssä tehtyihin sovittelutoimistojen henkilöstön kuulemisiin ja mielipi-
teisiin. Nämä eivät kuitenkaan ole riittävä pohja hallinnon avoimuuden 
ja asian kokonaisvaltaisen tarkastelun näkökulmasta ottaen huomioon 
mahdollisen uudistuksen isot henkilöstö- ja talousvaikutukset poikkeuk-
sellisen kireällä lausunnonantamisajalla. Helsingin kaupunki kiinnittää 
kriittistä huomiota myös siihen, ettei vapaaehtoissovittelijoiden osalli-
suutta asian valmistelussa ole huomioitu lainkaan. Ohjausryhmässä, 
jonka esitykseen on nyt pyydetty lausuntoa, ei ole ollut lainkaan sovitte-
lun substanssin asiantuntijoita.
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Ohjausryhmän raportti ei tarkastele sovittelupalvelun valtakunnallisen 
ohjauksen suhdetta ja asemaa muutoin kuin sosiaali- ja terveysministe-
riön ja oikeusministeriön kannalta. Sovittelupalvelun kehittämisen nä-
kökulmasta ohjeistusta tarvitaan myös sisäministeriön hallinnonalalla 
poliisin ohjeistamiseksi mm. alaikäisille asianomistajille edunvalvojan 
hakemisessa sekä sovittelutapausten osapuolten suostumuksen selvit-
tämisessä. Yhteistyöllä on merkittäviä seuraamuksia sovitteluun, koska 
edellä mainitut heijastuvat sovitteluun ohjautuvien tapausten määrään. 
Poliisiyhteistyön osalta tulisikin kirjattava selkeämmät ja kaikkien kan-
nalta toimivammat ohjeet juttujen lähettämiseksi sovitteluun. Nyt valta-
kunnassa on useita eri käytäntöjä. Sovittelupalvelun jatkokehittämises-
sä huomio tulisi kiinnittää asiakaslähtöiseen ministeriöiden väliseen oh-
jeistukseen. Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että kansalaisten ja 
asiakkaiden oikeusturva olisi yhdenvertainen ja tasapuolinen kautta 
maan.
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§ 235
Alueen varaaminen Avain Yhtiöt Oy:lle asuntohankkeen ja pysä-
köintilaitoksen kehittämistä ja toteutusedellytysten selvittämistä 
varten (Jakomäki, tontit 41200/15 ja 19)

HEL 2021-001518 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi tontit 41200/15 ja 19 Avain Yhtiöt Oy:lle (y-
tunnus 2308788-2) asuntohankkeen ja pysäköintilaitoksen kehittämistä 
ja hankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (kehittämis-
varaus) seuraavin ehdoin.

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen.
 Alueen pinta-ala on noin 8 715 m2.
 Kehittämisvaraus on voimassa 31.12.2022 saakka.
 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 erityisiä ja 

yleisiä varausehtoja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausalue
2 Varausehdot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Asian taustaa

Avain Yhtiöt Oy on ollut tontin 41200/17 varauksensaajana osana Ja-
komäen keskustan kehittämistä koskevan kilpailumenettelyn voittanutta 
ryhmittymää. Sosiaali- ja terveystoimialan tilapalveluiden aloitteesta 
kaupunki on neuvotellut varauksen päättämisestä tontin 41200/17 osal-
ta, jotta tontille voidaan toteuttaa uusi palvelutalo. Varauksen päättämi-
sestä on neuvoteltu siten, että Avain Yhtiöt Oy:lle esitetään varausta 
vanhalta palvelutalolta vapautuvalle tontille 41200/19 sekä pysäköinti-
tontille 41200/15.

Jakomäen keskustan kehittäminen

Helsingin kaupunki on järjestänyt neuvottelumenettelyn Jakomäen kes-
kiosan kehittämiseksi sekä alueen yleissuunnittelua ja palveluraken-
nusta koskevaa julkista hankintaa varten vuonna 2016. Hankkeen tar-
koituksena oli viiden alueella sijaitsevan palvelurakennuksen peruskor-
jauksen korvaaminen yhdellä peruskorjaus-, laajennus- tai uudisraken-
nushankkeella sekä asuntojen rakentamien vanhoilta rakennuksilta va-
pautuville tonteille.

Menettelyyn osallistuneet tarjoajat ovat antaneet lopulliset laatu- ja 
palkkiotarjouksensa kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen ja kehi-
tystyöpajojen jälkeen. Tarjouspyynnössä annettujen vertailuperusteiden 
mukaisesti eniten pisteitä sai tarjoajaryhmittymä NCC Oy ja Optiplan 
Oy. Kehittämishanketta koskevat alueet on varattu NCC Oy:lle ja Op-
tiplan Oy:lle kiinteistölautakunnan päätöksellä 16.6.2016 § 282. Ase-
makaavoituksen edetessä suunnitelmamuutosten johdosta varausa-
luetta on tarkennettu kaupunkiympäristölautakunnan päätöksellä 
26.9.2017 §121.

NCC Oy ja Optiplan Oy ovat pyytäneet 1.1.2018 päivätyllä hakemuk-
sella, että kaupunki hyväksyisi niiden yhteistyökumppaneiksi Bonava 
Suomi Oy:n sekä Avain Yhtiöt Oy:n. Asuntotontit -tiimin päällikkö on 
6.3.2018 § 64 hyväksynyt yhteistyökumppaneita koskevan lisäyksen. 
Hankkeen mahdollistava asemakaavan muutos nro 12495 on saanut 
lainvoiman 24.10.2018.

Vuorensyrjän palvelutalo

Sosiaali- ja terveystoimialan tilapalvelut on yhdessä kaupunkiympäris-
tön toimialan kanssa selvittänyt keväällä 2020 mahdollisuutta löytää 
Jakomäen keskustasta tilaa uuden palvelutalon toteuttamiselle. Jako-
mäessä tontilla 41200/19 sijaitsevan, noin 30 vuotta vanhan Vuorensyr-
jän palvelutalon on todettu olevan laajan peruskorjauksen tarpeessa. 
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Lisäksi rakennuksen on todettu olevan toiminnallisesti ja teknisesti 
vanhentunut eikä se vastaa nykyajan palvelutarpeisiin. Rakennuksen 
laaja peruskorjaus edellyttäisi palvelutalon asukkaiden siirtämistä vä-
liaikaisiin tiloihin korjausten ajaksi. 

Selvityksen yhteydessä on todettu, että Jakomäen keskustan kehittä-
mishankkeessa ryhmittymälle NCC Oy, Optiplan Oy, Bonava Suomi Oy 
ja Avain Yhtiöt Oy:lle varattuihin alueisiin kuuluva tontti 41200/17 on 
osoitettu asemakaavassa nro 12495 asuinkerrostalojen korttelialueeksi, 
joka on tarkoitettu ensisijaisesti vanhusten asuntoja varten (AKS) ja et-
tä kyseinen tontti olisi sekä kokonsa että kaavamerkinnän puolesta so-
piva uuden palvelutalon toteuttamista varten. Tontti 41200/17 sijaitsee 
aivan nykyisen Vuorensyrjän palvelutalon läheisyydessä. Palvelutalo 
voitaisiin toteuttaa siten, että asukkaat pääsisivät muuttamaan uusin ti-
loihin ilman väliaikaisjärjestelyitä.

Alueen varaaminen

Kaupunki on esittänyt varauksensaaja ryhmittymälle, että mikäli ryhmit-
tymä luopuisi varauksestaan tontilla 41200/17, voitaisiin sille esittää 
kehittämisvarausta tontille 41200/19. Ryhmittymä on todennut, että 
tontti 41200/17 on ryhmittymän kesken sovittu osoitettavan Avain Yhtiöt 
Oy:lle, mistä syystä myös tontin 41200/19 uusi kehittämisvaraus tulisi 
myöntää Avain Yhtiöt Oy:lle. Varattavaksi esitetään lisäksi pysäköinti-
tonttia 41200/15, jotta varausaikana olisi mahdollista tutkia varausalu-
een ja sen lähiympäristön pysäköinnin keskittämistä pysäköintitonttia 
tehostamalla.

Tonttipäällikön päätöksellä 3.2.2021 § 5 on tontin 41200/17 varaus 
merkitty päättyneeksi.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Varausalueella on voimassa asemakaava nro 11178, joka on tullut 
voimaan 21.11.2003. Varausalue on osoitettu asemakaavassa asuin-
kerrostalojen korttelialueeksi (AK) ja autopaikkojen korttelialueeksi 
(LPA). Alueella sijaitsee vuonna 1987 valmistuneet palvelutalon raken-
nukset. Alueelle on tarkoitus tehdä asemakaavanmuutos.

Yleiskaavassa 2016 alue on asuntovaltaista A2 -aluetta, jota kehitetään 
pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä 
lähipalveluiden käyttöön.

Kaupunki omistaa varausalueen. Alueen nykyiset vuokralaiset ovat an-
taneet suostumuksensa hankkeen edistämiselle.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausalue
2 Varausehdot

Oheismateriaali

1 Varaushakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 16.02.2021 § 71

HEL 2021-001518 T 10 01 01 00

Vuorensyrjä 7

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle tonttien 
41200/15 ja 19 varaamista Avain Yhtiöt Oy:lle (y-tunnus 2308788-2) 
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asuntohankkeen ja pysäköintilaitoksen kehittämistä ja hankkeen toteu-
tusedellytysten jatkoselvittämistä varten (kehittämisvaraus) seuraavin 
ehdoin.

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen. Alueen pinta-ala on noin 8 
715 m2.

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

yleisiä varausehtoja.

Käsittely

16.02.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli erityisasiantuntija Mia Kajan. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mia Kajan, erityisasiantuntija, puhelin: 310 15820

mia.kajan(a)hel.fi
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§ 236
Alueen varaaminen Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle liikuntakes-
kuksen suunnittelua varten

HEL 2021-001952 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle karttaliit-
teeseen merkityn alueen liikuntakeskuksen suunnittelua varten 
31.12.2022 asti seuraavin ehdoin:

1

Varausalue käsittää asemakaavan nro 11420 korttelissa 45562 olevan 
ohjeellisen tontin numero 1. Varausalue kuuluu 2.11.2007 lainvoiman 
saaneen asemakaavan mukaan urheilutoimintaa palvelevien rakennus-
ten korttelialueeseen (YU). Varsinaisen vuokra-alueen rajat määräyty-
vät myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti. Maa-alue on 
kaupungin omistuksessa. Varattavan alueen koko on noin 28 796 ne-
liömetriä ja rakennusoikeus 20 000 kerrosneliömetriä.

2

Varausajalta perittävä maksu on yhteensä 14 398 euroa. Se on mak-
settava 15.10.2021 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan.

3

Hankkeen luonnospiirustukset on esitettävä liikuntapalvelukokonaisuu-
den hyväksyttäviksi ennen rakennusluvan hakemista.

4

Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen 
varausajan päättymistä. Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen 
kuin rakennuslupa myönnetään.

5

Varauksensaaja vastaa kaikkien viranomaislupien hakemisesta aiheu-
tuvista kustannuksista ja kaikista rakentamiskustannuksista sekä tule-
valla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien kulkuväylien, johtojen, 
ojien ym. siirroista.

6
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Kaupunki ei vastaa vahingosta, joka varauksensaajalle saattaa aiheu-
tua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista 
maanvuokrasopimusta tehdä.

Käsittely

Palautusehdotus:
Reetta Vanhanen: Palautetaan valmisteluun siten, että selvitetään yh-
dessä hankkeen kanssa vaihtoehtoisia sijainteja hankkeelle esimerkiksi 
Vuosaaren liikuntapuiston alueelta sekä mikä näiden vaihtoehtoisten si-
jaintien rakennettavaksi saattamisen tai kaavamuutosten vaatima aika-
taulu olisi.

Kannattaja: Mai Kivelä

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 10
Elisa Gebhard, Veronika Honkasalo, Seija Muurinen, Pia Pakarinen, 
Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, 
Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 5
Mai Kivelä, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, 
Ozan Yanar

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 10 - 5.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Myllypuron jääurheilukeskus Oy:n varaushakemus
2 Varaushakemuksen liitteet (mm. hankesuunnitelma, havainnekuvat ja 

kustannuslaskelmat)
3 Varausalueen kartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote
Myllypuron jääurheilukeskus Oy
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Myllypuron jääurheilukeskus Oy hakee suunnitteluvarausta Vartiokylän 
kaupunginosassa Ratasmyllynkujalla sijaitsevalle tontille liikuntakes-
kuksen suunnittelua ja rakentamista varten. Varaushakemus on liittee-
nä 1. Varaushakemuksen liitteinä toimitetut hankesuunnitelma ja -
selostus, havainnekuvat, rakennepiirustukset, kartat ja kustannuslas-
kelmat ovat esityksen liitteenä 2.

Varausalue käsittää 2.11.2007 lainvoiman saaneen asemakaavan nro 
11420 korttelin 45562 ohjeellisen tontin nro 1. Tontti on kaavoitettu ur-
heilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU) ja sillä on 
rakennusoikeutta 20 000 kerrosneliömetriä. Varattavan alueen kartta 
on esityksen liitteenä 3.

Myllypuron jääurheilukeskus Oy:n tarkoituksena on rakentaa varatta-
valle alueelle noin 16 000 neliömetrin monitoimiliikuntakeskus, jossa 
pika- ja taitoluistelu ovat keskeisessä osassa. Jääurheilukeskukseen 
on suunniteltu 400 metrin pikaluistelurata, kaksi jääkaukaloa, juoksura-
ta, kuntoilu- ja liikuntasalitiloja ja noin 2 000 katsojan istumakatsomo. 
Liikunta- ja valmennustilojen lisäksi urheilukeskukseen on suunniteltu 
pukeutumis- ja peseytymistilat, erilaisia myynti- ja palvelutiloja sekä 
tarvittavat toimistotilat.

Suunnitteilla oleva jääurheilukeskus on Suomen Olympiakomitean val-
takunnallisesti merkittävien liikuntapaikkojen listalla vuosien 2021–2024 
liikuntapaikkarakentamisen kärkihankkeena. Täysimittainen pikaluiste-
lurata mahdollistaa oheistiloineen pikaluistelun harrastamisen sisäti-
loissa ensimmäistä kertaa Suomessa. Samalla se tarjoaa riittävät olo-
suhteet lajin kansainvälisten arvokilpailujen järjestämiseen. Jääkauka-
lot tuovat puolestaan lisää jääkapasiteettia taitoluistelijoille ja juniorijää-
kiekkoilijoille.

Myllypuron jääurheilukeskus Oy:n omistajat ovat Luisteluliitto ry ja Tai-
toluisteluliitto ry molemmat 50 prosentin omistusosuudella. Yhtiön tar-
koituksena on jäädä urheilukeskuksen omistajaksi ja huolehtia sen to-
teuttamisesta ja ylläpidosta.
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Jääurheilukeskuksen investointiarvio on 21 600 000 euroa. Hanke on 
opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkarakentamisen perustamis-
hankkeiden rahoitussuunnitelmassa, jossa sen rakentamiseen on va-
rattu 4 000 000 euroa vuosille 2021–2023. Suunnitelma on ohjeellinen. 

Investointiarvio perustuu YIT:n tarjoukseen. Osana tarjousta YIT lainaa 
Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle 1 000 000 euroa. Loput investointi-
tarpeesta on tarkoitus rahoittaa kaupungin 8 640 000 euron lainalla, 6 
960 000 euron pankkirahoituksella ja lajiliittojen omalla 1 000 000 eu-
ron sijoituksella. Keskuksen arvioidut käyttökulut ovat arvonlisäverot-
tomana 973 300 euroa vuodessa. Tarkempi kustannuslaskelma sisäl-
tyy liitteeseen 2.

Jääurheilukeskuksen toteutuminen lisää osaltaan painetta liikunnan ti-
lojenkäytön avustusmäärärahoihin. Lisäksi mahdollinen tontin maan-
vuokran subventio lisää liikuntapalvelukokonaisuuden vuokramenoja 
nettomääräisesti noin 118 000 euroa vuodessa.

Jääurheilukeskuksen rakentamisen on arvioitu kestävän 18 kuukautta. 
Rakentaminen edellyttää noin 80 000 ktrm³:n louhintaa. Tavoitteena on 
tehdä matalalla hiilijalanjäljellä toimiva, energiatehokas, kestävä, turval-
linen, esteetön ja viihtyisä liikuntapaikka, joka olisi myös kaupunkiku-
vallisesti näyttävä. Rakennuksen ohjeiäksi on asetettu vähintään 50 
vuotta.

Liikuntapoliittisesti urheilukeskuksen sijainti Itä-Helsingissä on perustel-
tua alueen yleisen kehittämisen ja vetovoimaisuuden näkökulmasta. 
Jääurheilukeskuksen tilat ovat huippu-urheilijoiden lisäksi laajasti myös 
harrastajien ja vapaa-ajan liikkujien käytössä.

Tontin varaamisesta peritään varausmaksuna 0,50 euroa/neliömetri, 
yhteensä 14 398 euroa koko varausajalta. Tämä vastaa liikuntatonttien 
varauksessa vakiintunutta käytäntöä.

Päätösehdotus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityksen mu-
kainen. Lautakunnan päätös syntyi äänin 9−4. Hallintosäännön 8 luvun 
1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kau-
pungin maa-alueiden varaamisesta rakentamiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
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1 Myllypuron jääurheilukeskus Oy:n varaushakemus
2 Varaushakemuksen liitteet (mm. hankesuunnitelma, havainnekuvat ja 

kustannuslaskelmat)
3 Varausalueen kartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Myllypuron jääurheilukeskus Oy
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tiedoksi

Liikuntapalvelukokonaisuus

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.03.2021 § 36

HEL 2021-001952 T 10 01 01 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle maa-
alueen varaamista Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle Helsingin kau-
pungin 45. kaupunginosasta (Vartiokylä) korttelista 45562, ohjeelliselta 
tontilta 1, moniliikuntakeskuksen suunnittelua varten 31.12.2022 asti 
seuraavin ehdoin:

1

Varausalue käsittää asemakaavan nro 11420 korttelissa 45562 olevan 
ohjeellisen tontin numero 1. Varausalue kuuluu 2.11.2007 lainvoiman 
saaneen asemakaavan mukaan urheilutoimintaa palvelevien rakennus-
ten korttelialueeseen (YU). Varsinaisen vuokra-alueen rajat määräyty-
vät myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti. Maa-alue on 
Helsingin kaupungin omistuksessa. Varattavan alueen koko on noin 28 
796 m², jonka rakennusoikeus on 20 000 k-m².

2

Varausalueesta perittävä maksu on 14 398 euroa (0,50 euroa/m²). Se 
on maksettava 15.10.2021 mennessä kaupungin lähettämää laskua 
vastaan Helsingin kaupungin talouspalveluiden varainhallintaan tai 
kaupungin osoittamalle pankkitilille.  
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3

Hankkeen luonnospiirustukset on esitettävä liikuntapalvelukokonaisuu-
den hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

4

Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen 
varausajan päättymistä. Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen 
kuin rakennuslupa myönnetään.

5

Varauksensaaja vastaa kaikkien viranomaislupien hakemisesta aiheu-
tuvista kustannuksista ja kaikista rakentamiskustannuksista sekä tule-
valla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien kulkuväylien, johtojen, 
ojien ym. siirroista.

6

Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle 
saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei 
varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

7

Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, 
mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta 
muuttuu tai kumoutuu.

Käsittely

16.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Johanna Sydänmaa: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palauttaa asian 
uudelleen käsittelyyn. Lautakunta edellyttää, että toimiala kartoittaa yh-
dessä hankkeen ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa vaihtoehtoisia 
alueita hankkeelle sekä sen, mikä näiden vaihtoehtoisten sijaintien ra-
kennettavaksi saattamisen aikataulu olisi. Lautakunnan tulee saada 
selvitys huhtikuun loppuun mennessä.

Kannattaja: Sami Muttilainen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Johanna Sydänmaan palautusehdotuksen mukaisesti
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Jaa-äänet: 9
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Heimo 
Laaksonen, Otto Meri, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Niilo Toivo-
nen, Laura Varjokari

Ei-äänet: 4
Jussi Chydenius, Sami Muttilainen, Pauliina Saares, Johanna Sydän-
maa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 9 
- 4.

Sami Muttilainen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Sami Muttilainen jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Jääurheilukeskus on itsessään ihan kannatettava asia. Sille on kuiten-
kin olemassa vaihtoehtoisia ja parempia paikkoja mikäli niin halutaan. 
Kaavamuutoksia tehdään jatkuvasti. 

Lautakunta ei ole saanut vaikuttaa kaavaan aikaisemmassa vaiheessa. 
Sen sijaan lautakunta asetetaan sananmukaisesti puuta vasten päät-
tämään asiasta kahdessa viikossa. Myös kaupunkilaisia olisi tullut in-
formoida tarkemmin hankkeesta. 

Kaupunkia ei tule kaavoittaa niin, että metsä ja luonnonkallio asetetaan 
liikuntahallin kanssa vastakkain. Mistään koirankusetuspusikosta ei ole 
kyse. Matokallion alue on kasvillisuudeltaan ja linnustoltaan hyvin arvo-
kas alue. Tämä käy ilmi myös Ympäristökeskuksen selvityksessä. 

Erittäin lyhytnäköistä toimintaa tulevia sukupolvia ajatellen. Alue tulee 
merkittävästi tiivistymään ja rakentumaan lähivuosina.

02.03.2021 Pöydälle

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi
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§ 237
Valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponsi työtoiminnassa olevien 
kehitysvammaisten työosuusrahan maksuperusteista

HEL 2020-010668 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
23.9.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille val-
tuutetuille. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään valtuutettu Kati Juvan aloitetta kehitysvammaisten työl-
listymisen ja työtoiminnan kehittämisestä kaupunginvaltuusto hyväksyi 
valtuutettu Mirita Saxbergin ehdottaman toivomusponnen: Valtuusto 
edellyttää selvitettävän mahdollisuutta arvioida työtoiminnassa olevien 
kehitysvammaisten työosuusrahan maksun perusteita siten, ettei vält-
tämättömän ylläpidon veloitus ylitä työstä maksettavan rahan määrää. 

Vammaistyössä kehitetään tuetun työllistymisen palvelua mm. Työky-
ky-hankkeessa ja tarkoituksena on mahdollistaa entistä useammalle 
oikea työpaikka ja palkka. Kehitysvammaiset, jotka eivät kykene osal-
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listumaan työtoimintaan, osallistuvat kykyjensä mukaan työ- tai päivä-
toimintaan.  

Työtoimintaan osallistuvien asiakkaiden toimeentulona on työkyvyttö-
myyseläke. Työosuusraha ei ole tarkoitettu työtoimintaan osallistuvan 
henkilön palkaksi, vaan sillä kannustetaan osallistumaan tavoitteelli-
seen toimintaan. Päivätoimintaa järjestetään niille henkilöille, joilla ei 
ole edellytyksiä työtoimintaan.

Työosuusrahan suuruus riippuu asiakkaan työtaidoista, aktiivisuudesta 
ja työajasta. Työosuusrahan määrä on 5-12 euroa. Työosuusraha ei 
ole veronalaista tuloa, mikäli sitä maksetaan enintään 12 euroa päiväs-
sä. Yleensä työtoimintaan osallistuja maksaa toimintakeskukselle yllä-
pitomaksun esimerkiksi lounaasta ja kahvista. Ylläpitomaksu voi olla 
korkeampi kuin työosuusraha.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt (2.12.2014, § 417) työ-
osuusrahan määrästä, kriteereistä ja sisällöstä sekä siitä, että työ-
osuusrahaa maksetaan paitsi omassa toiminnassa myös ostopalveluis-
sa. Lisäksi lautakunta linjasi työosuusrahan maksuperiaatteet vastaa-
maan Vantaan ja Espoon työosuusrahan maksuperiaatteita. Lautakun-
nan päätös on oheismateriaalina. 

Työosuusrahaan oikeuttavan työtoiminnan piirissä (oma ja osto) oli 
vuoden 2020 aikana yhteensä 926 kehitysvammaista henkilöä, joilla oli 
vuoden aikana yhteensä 79 306 toimintapäivää. Työosuusrahojen kus-
tannukset vuonna 2019 olivat sosiaali- ja terveystoimialan omassa toi-
minnassa n. 180 000 euroa vuodessa. Työtoiminnan tuotot ovat vuosi-
tasolla noin 22 700 euroa, mikä koostuu lähinnä alihankintatyön ja käsi-
töiden myynnistä. Toimintayksiköiden hyväksi tehdystä työstä ei tule tu-
loja. Ostopalveluissa työosuusrahan kustannukset sisältyvät sosiaali- ja 
terveystoimialan maksamaan palvelumaksuun, josta asiakkaista mak-
settavien työosuusrahojen osuus on noin 240 000 euroa vuodessa.

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lau-
sunto. Siinä on todettu mm., että tällä hetkellä ei nähdä perusteita työ-
osuusrahan maksuperusteiden muutoksiin.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 2.12.2014 § 417_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala 22.2.2021

HEL 2020-010668 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystoimiala antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Mirita Saxbergin aloitteesta koskien kehitysvam-
maisten työtoiminnassa maksettavasta työosuusrahasta.

Ensisijaisena tavoitteena on asiakkaiden työllistyminen muun muassa 
tuetun työllistymisen keinoin aina, kun se on mahdollista. Vammais-
työssä kehitämme tuetun työllistymisen palvelua koko ajan mm Työky-
ky-hankkeessa, mahdollistaaksemme entistä useammalle oikean työ-
paikan ja oikean palkan.

Kehitysvammaiset, jotka eivät kykene osallistumaan työtoimintaan, 
osallistuvat kykyjensä mukaan työ- tai päivätoimintaan. Kehitysvam-
maisten työtoiminnasta säädetään kehitysvammalaissa (Laki kehitys-
vammaisten erityishuollosta 23.6.1977/519 § 2)

Asetuksessa kehitysvammaisten erityishuollosta säädetään, että eri-
tyishuoltoa saavan henkilön erityishuollon toimintayksikössä tekemä 
työ tai sen toimesta hänen tehtäväkseen järjestetty työ jää toimintayk-
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sikön hyväksi. Työtoimintaan osallistuvalle voidaan sosiaali- ja ter-
veysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti suorittaa työ-
osuusrahaa (asetus kehitysvammaisten erityishuollosta 22.2.1991/416 
§ 24).

Työtoimintaan osallistuvien asiakkaiden toimeentulona on työkyvyttö-
myyseläke. Työosuusraha ei ole tarkoitettu työtoimintaan osallistuvan 
henkilön palkaksi, vaan sillä kannustetaan osallistumaan tavoitteelli-
seen toimintaan. Päivätoimintaa järjestetään niille henkilöille, joilla ei 
ole edellytyksiä työtoimintaan.

Työosuusrahaa kohdennetaan asiakkaille jotka kykyjensä mukaan ky-
kenevät osallistumaan kehitysvammaisten työtoimintaan. Työosuusra-
han suuruus riippuu asiakkaan työtaidoista, aktiivisuudesta ja työajasta. 
Työosuusrahan määrä vaihtelee viidestä eurosta kahteentoista euroon. 
Työosuusraha ei ole veronalaista tuloa, mikäli sitä maksetaan enintään 
12 euroa päivässä (Tuloverolaki 92§:n/23 mom.). Yleensä työtoimin-
taan osallistuja maksaa toimintakeskukselle ylläpitomaksun esimerkiksi 
lounaasta ja kahvista. Ylläpitomaksu voi olla korkeampi kuin työosuus-
raha.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt 2.12.2014 kokouksessaan 
(§ 14) työosuusrahan määrästä, kriteereistä ja sisällöstä sekä siitä, että 
työosuusrahaa maksetaan paitsi omassa toiminnassa myös ostopalve-
luissa. Lisäksi lautakunta linjasi työosuusrahan maksuperiaatteet vas-
taamaan Vantaan ja Espoon työosuusrahan maksuperiaatteita.

Työosuusrahaan oikeuttavan työtoiminnan piirissä (oma ja osto) oli 
vuoden 2020 aikana yhteensä 926 kehitysvammaista henkilöä, joilla oli 
vuoden aikana yhteensä 79 306 toimintapäivää. Työosuusrahojen kus-
tannukset (vuosi 2019) sosiaali- ja terveystoimialalla omassa toimin-
nassa n. 180 000 euroa vuodessa. Työtoiminnan tuotot ovat vuositasol-
la noin 22 700 euroa, mikä koostuu lähinnä alihankintatyön ja käsitöi-
den myynnistä. Toimintayksiköiden hyväksi tehdystä työstä ei tule tulo-
ja. Ostopalveluissa työosuusrahan kustannukset sisältyvät sosiaali- ja 
terveystoimialan maksamaan palvelumaksuun, josta asiakkaista mak-
settavien  työosuusrahojen osuus on noin 240 000 euroa vuodessa.

Tällä hetkellä emme näe perusteita työosuusrahan maksuperusteiden 
muutoksiin.

Lisätiedot
Pauliina Vähäpesola, Vammaisten työ- ja päivätoiminnan päällikkö, puhelin: 320 
43209

pauliina.vahapesola(a)hel.fi
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
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§ 238
Valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponsi lastenvalvojan toimin-
nan arviointiperusteista

HEL 2020-013733 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
9.12.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 9.12.2020 valtuutettu Mirita Saxbergin aloitetta lasten-
valvojan toiminnan ja palvelun kehittämisestä kaupunginvaltuusto hy-
väksyi aloitteentekijän ehdottaman toivomusponnen: "Valtuusto edellyt-
tää selvitettävän mahdollisuutta asettaa lastenvalvojan toiminnalle ar-
viointiperusteet, joiden avulla palvelun laatua ja saatavuutta voitaisi 
seurata ja arvioida. "  

Sosiaalihuollon lakisääteisiin palvelutehtäviin kuuluvien perheoikeudel-
listen palvelujen tarkoituksena on turvata lapsen oikeus vanhemmuu-
teen, elatukseen, huoltoon ja vanhempiensa tapaamiseen. Lapsen 
edun ensisijaisuus on keskeinen periaate kaikissa lastenvalvojien pal-
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veluihin liittyvissä tehtävissä, joita ovat vanhemmuuden selvittämiseen 
sekä lapsen elatuksesta, huollosta ja tapaamisoikeudesta sopimiseen 
liittyvät sosiaalipalvelut. 

Lastenvalvojapalveluilla on arviointiperusteet. Palvelut järjestetään Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatukriteerien mukaisesti, joita ovat 
asiakaskeskeisyys, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, oikeuden-
mukaisuus, valinnanvapaus, asiakasturvallisuus, korkeatasoinen 
osaaminen ja vaikuttavuus.   

Toivomusponnen johdosta on saatu päätöshistoriaan sisältyvä sosiaali- 
ja terveystoimialan lausunto, jossa on arvioitu toimialan järjestämiä las-
tenvalvojapalveluja suhteessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laa-
tukriteereihin.   

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala 15.3.2021

HEL 2020-013733 T 00 00 03
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Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveystoimi antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponnesta koskien mahdol-
lisuutta asettaa lastenvalvojan toiminnalle arviointiperusteet:

”Toivomusponnessa edellytetään selvitettävän mahdollisuutta asettaa 
lastenvalvojan toiminnalle arviointiperusteet, joiden avulla palvelun laa-
tua ja saatavuutta voitaisiin seurata ja arvioida.

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

Lapsen edun ensisijaisuus on keskeinen periaate kaikissa lastenvalvo-
jien palveluihin liittyvissä tehtävissä. Lapsen etua arvioitaessa on kiinni-
tettävä huomioita siihen, miten lasta koskevilla sopimuksilla tai van-
hemmuuden selvittämisillä voidaan vahvistaa ja edesauttaa:

1. lapsen tasapainoista kehitystä ja hyvinvointia sekä läheisiä ja jatku-
via ihmissuhteita 

2. lapsen mahdollisuutta saada osakseen ymmärtämystä ja hellyyttä 
sekä iän ja kehitystason mukaista valvontaa ja huolenpitoa 

3. lapsen mahdollisuutta saada taipumuksiaan ja toivomuksiaan vas-
taava koulutus

4. lapselle turvallinen kasvuympäristö sekä ruumiillinen ja henkinen 
koskemattomuus

5. lapsen itsenäistymistä ja kasvamista vastuullisuuteen

6. lapsen mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa omissa asioissaan 

7. lapsen kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioimis-
ta.

Sosiaali-ja terveystoimi toteaa, että lastenvalvojapalvelut järjestetään 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatukriteerien mukaisesti, joita 
ovat asiakaskeskeisyys, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, oi-
keudenmukaisuus, valinnanvapaus, asiakasturvallisuus, korkeatasoi-
nen osaaminen ja vaikuttavuus.
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Lastenvalvojapalvelut suhteessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatukriteerei-
hin

1. Asiakaskeskeisyys

Vanhemmat ovat lasta koskevissa asioissa sopijaosapuolia. Heidän tu-
lee yhdessä keskustellen miettiä, miten haluavat lapsensa asiat tule-
vaisuudessa järjestää. Vanhempien tulee yhdessä selvittää ja ottaa 
huomioon myös lapsen mielipide sekä kertoa lapselle häntä koskevista 
päätöksistä ja muista lapsen elämään vaikuttavista asioista lapsen 
ikään ja kehitystasoon nähden sopivalla tavalla.  Lastenvalvoja on 
asiantuntija, joka neuvoo ja opastaa sovittavien asioiden ja järjestelyjen 
vaihtoehdoista sekä sopimuksen vaikutuksista perheen arkeen ja talou-
teen. Lastenvalvojan tulee myös varmistua, että vanhemmat ovat sel-
vittäneet lapsensa mielipiteen ja ottaneet sen huomioon. Tarvittaessa 
lastenvalvoja voi keskustella lapsen kanssa myös itse. Vanhempien 
kanssa laaditaan viralliset sopimukset niistä lapsen huoltoon, asumi-
seen ja tapaamisoikeuteen sekä elatukseen liittyvistä asioista, joista 
vanhemmat ovat samaa mieltä. Perheelle laadittu sopimus on lasten-
valvojan vahvistamana tuomioistuimen päätöksen veroinen.

2. Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus

Helsingin lastenvalvojien asiakaspalvelusta vastaavat 15 lastenvalvo-
jaa, sosiaaliohjaaja, lakimies ja johtava sosiaalityöntekijä. Ajanvarauk-
sesta ja asiakirjapalvelusta vastaavat kolme toimistosihteeriä. Lisäksi 
käytetään tilapäisinä sijaisina ja kesätyöntekijöinä pitkän perehdytyksen 
saaneita opiskelijoita ja pitkäaikaisia sijaisia. Todellisen kysynnän sel-
vittämiselle tai resurssien tarpeelle ei ole toistaiseksi ollut luotettavaa 
menetelmää tai mittaria. Tarve työntekijämäärän kasvattamiseen on 
olemassa, ja siihen pyritään talousarvion puitteissa.

Vastaanottoaikoihin liittyen vanhemmuusasiat priorisoidaan tärkeim-
miksi, koska ne tulee lain mukaan käsitellä kiireellisesti. Aika tulisi an-
taa viikon tai kahden viikon kuluessa asiakkaan yhteydenotosta, mutta 
jono on toisinaan ollut neljästä kuuteen viikkoa. Lasta koskevissa so-
pimusasioissa jonotusaika lastenvalvojan tapaamiseen on ollut kahdes-
ta neljään kuukautta. Elatussopimusten laatimiselle, jatkamiselle tai 
muuttamiselle on usein akuuttia tarvetta. Tätä varten lastenvalvojat tar-
joavat Walk In -palvelua. Tavoitteena on ollut tarjota 30 minuutin pika-
aikoja ilman ajanvarausta viikoittain. Koronapandemian vuoksi palvelua 
on jouduttu säätelemään kokoontumisrajoituksista ja pienistä odotusti-
loista johtuen. 

Lastenvalvojat ottivat ensimmäisinä käyttöön sähköisen ajanvarauspal-
velun vuodenvaihteessa 2016-2017. Valtakunnallisen järjestelmän ke-
hittäminen Helsingin lastenvalvojapalvelujen tarpeita vastaavaksi on 
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jäänyt kesken, eikä järjestelmä palvele riittävän hyvin lastenvalvojien 
asiakkaita. Sähköisestä ajanvaraus-järjestelmästä käy ilmi, että päivit-
täin noin 5-45 asiakkaan ajanvarausyritys jää kesken, koska vapaita ai-
koja ei ole ollut. Lastenvalvojien sähköinen ajanvarauspalvelu on osa 
palveluohjainta (AVPH), jonka sopimus päättyy 3.7.2021. Lastenvalvo-
jilla ei ole vielä korvaavaa järjestelmää nykyisen sähköisen ajanvarauk-
sen tilalle, jos palveluohjaimen käyttö päättyy heinäkuun alussa. 

Lastenvalvojapalveluissa otetaan käyttöön tulevan kevään aikana Ge-
nesys-puhelinpalvelu sekä ajanvarauksessa että lastenvalvojien neu-
vontapalveluissa. Vanhemmuusasioissa otetaan käyttöön takaisinsoit-
topalvelu. Kaikista ajanvaraukseen sekä lastenvalvojien neuvontaan tu-
levista puheluista saadaan Genesyksen avulla tarkat lukumäärät. Ge-
nesyksen käyttöönoton myötä saadaan tieto lastenvalvojapalvelujen 
todellisesta palvelutarpeesta. Tiedon avulla resurssien riittävyyttä voi-
daan arvioida tarkemmin.

3. Oikeudenmukaisuus

Yhteisellä lastenvalvojatapaamisella vanhemmille kerrotaan, mistä 
asioista he vanhempana voivat sopia ja mitä eri vaihtoehdot tarkoittavat 
käytännössä. Elatussopimusta varten vanhemmilta edellytetään varalli-
suusselvitystä ja tositteita. Tarkistuksessa käytetään Tulorekisteriä ja 
etuuksissa Kelan tietoja. Vanhempien kanssa laaditaan laskelma ar-
vioksi elatusavun määrästä.

Lastenvalvojat ovat laatineet ja päivittäneet käyttöönsä oman käsikir-
jan, johon on koottu kaikki ne periaatteet ja ohjeet, jotka erityisesti lasta 
koskevissa sopimusasioissa ovat tärkeä hallita ja osata. Käsikirjalla 
varmistetaan lastenvalvojien työryhmän palvelujen tasalaatuisuus. Las-
tenvalvojat noudattavat pitkälle samanlaisia linjauksia kuin tuomioistui-
met ja yhteistyö muiden kuntien lastenvalvojien kanssa on ollut kiinte-
ää.

4. Valinnanvapaus

Vanhemmat voivat sopia ja järjestää lastensa asiat keskenään. Mikäli 
vanhemmat tarvitsevat lasten huollosta, asumisesta, tapaamisoikeu-
desta tai elatuksesta täytäntöönpanokelpoisen sopimuksen, he voivat 
saada sellaisen vain lastenvalvojilta. Tuomioistuin voi vahvistaa sovin-
non tai antaa päätöksen avioeron yhteydessä tai erillisessä riita-
asiassa.

5. Asiakasturvallisuus

Tapaamiset kyetään järjestämään asiakkaiden ja työntekijöiden turval-
lisuudesta huolehtien. Nykyiset toimitilat asettavat haasteita asiakas-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2021 123 (156)
Kaupunginhallitus

Asia/21
29.03.2021

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

turvallisuuden varmistamiselle. Jotta turvallinen poistuminen rakennuk-
sesta ja alueelta kyetään takaamaan, osa vanhemmista vastaanote-
taan tarvittaessa eri aikaan. 

Asiakasturvallisuuteen sisältyy paitsi salassa pidettävä asiakkuus myös 
neuvottelujen yksityisyys. Lastenvalvojapalveluissa tuotetaan vuosittain 
yli 10 000 virallista asiakirjaa, joiden tietoturvallinen käsittely kaikissa 
prosessien eri vaiheissa sekä niiden arkistointi on varmistettu.

6. Korkeatasoinen osaaminen

Helsingin perheoikeudellisten asioiden yksikkö vastaa merkittävästä 
osasta vastuualueensa palveluista ja osaamisesta Suomessa. Yksikkö 
on ollut mukana kaikkien omaan vastuualueeseen liittyvien lakien uu-
distamisessa. Samoin yksikkö on ollut mukana lakimuutosten perus-
teella järjestettävien palveluiden uudelleen organisoinnissa. Tällä het-
kellä on vireillä isyys- ja äitiyslain yhdistäminen vanhemmuuslaiksi. 
Perheoikeudellisten asioiden yksikön vahva asema heijastuu myös las-
tenvalvojapalveluihin. 

Lastenvalvojan tehtävään liittyvien erityislakien soveltaminen opitaan 
käytännön työssä. Helsingin lastenvalvojapalveluissa on vuosittain hoi-
dettu n. 10 % kaikista lasta koskevista sopimuksista Suomessa. Osa 
sopimuksista sisältää kansainvälisiä liittymiä ja edellyttää siksi erityistä 
osaamista. Lastenvalvojien työryhmä kehittää omaa osaamistaan jat-
kuvasti vastatakseen sopimusten huomattavaan määrään ja tapausten 
monimuotoisuuteen. Kehittämisen tuloksena on syntynyt jatkuvasti päi-
vittyvä Lastenvalvojien käsikirja, joka toimii esimerkiksi perehdytyksen 
tukena uusille työntekijöille. 

Lastenvalvojat hoitavat kirjallisessa menettelyssä noin 2000 ennakollis-
ta isyyden tai äitiyden tunnustamista vahvistettavaksi Digi- ja väestötie-
tovirastoon. Sen lisäksi lastenvalvojat hoitavat noin 600 vastasynty-
neen lapsen isyyden selvittämistä vuosittain vastaanotolla. Muiden kuin 
vastasyntyneiden tai jo aikuisten lasten isyysasioita on selvittelyssä 
vuosittain 50-100. Vanhemmuuden vahvistamiseen liittyvät tehtävät 
edellyttävät huolellisuutta ja tarkkuutta sekä monimuotoisuutensa 
vuoksi usein erityisosaamista.

7. Vaikuttavuus

Vanhempien ja lapsen tilanteen perusteella räätälöidyt sopimukset 
edesauttavat kaikkia osapuolia järjestämään ja jatkamaan arkea eron 
jälkeen. Parhaimmillaan lapsen huoltoa ja elatusta koskevat sopimuk-
set selkeyttävät vanhempien työnjakoa, vahvistavat lapsen ja van-
hemman suhdetta ja tasapainottavat vastuuta lapsen elatuksesta. Ti-
lanteen muuttuessa vanhemmat voivat myös helposti muuttaa voimas-
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sa olevia sopimuksia lastenvalvojan vastaanotolla ja järjestää tilan-
teensa uudelleen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lastenvalvojan palvelun laadun ja saatavuuden seuranta sekä arviointi 
vaikuttavat palvelun tasapuoliseen saatavuuteen sekä laatuun. Tästä 
hyötyvät lastenvalvojien asiakasperheet. Riittävillä ja laadukkailla pal-
veluilla on vaikuttavuutta myös perheiden muiden palvelujen tarpee-
seen. Kriisiytyessään perheiden erotilanteet kuormittavat myös sosiaa-
li- ja terveystoimen muita palveluja.”

Lisätiedot
Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303

viivi.vaananen(a)hel.fi
Katja Niemelä, perheoikeudellisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 43420

katja.niemela(a)hel.fi
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§ 239
Kaupunginkanslian sisäisen tarkastuksen päällikön avoimen viran 
hoitaminen

HEL 2021-003907 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi johtavan sisäisen tarkastaja Pirjo Jalosen 
hoitamaan kaupunginkanslian sisäisen tarkastuksen päällikön virkaa 
siihen kuuluvine palkkaetuineen 1.4.2021 alkaen siihen asti, kunnes 
uusi viranhaltija ottaa tehtävän vastaan.

Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Taru Wickström, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 36202

taru.wickstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avoimen viran hoitaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 15.2.2021, § 135 merkinnyt tiedoksi edellisen vi-
ranhaltijan irtisanoutumisen sisäisen tarkastuksen päällikön virasta ja 
kehottanut kaupunginkansliaa käynnistämään viran täyttöön liittyvän 
julkisen hakumenettelyn. Sisäisen tarkastuksen päällikön viran haku-
menettely on parhaillaan käynnissä ja tavoite on saada virka täytettyä 
kevään 2021 aikana. Pirjo Jalonen täyttää viran kelpoisuusvaatimukset 
ja on henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja kykyjensä puolesta sopiva 
hoitamaan kyseistä virkaa. 
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Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 §:n 3 momentin 
mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun ky-
symyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määrä-
ajaksi. Jalonen toimii tällä hetkellä sisäisen tarkastuksen päällikön vi-
ransijaisena. Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 mo-
mentin 10 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää sisäisen tarkas-
tuksen päällikön virkaan ottamisesta ja 23 luvun 3 §:n 1 momentin 2 
kohdan mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää avoimen 
viran määräaikaisesta hoitajasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Taru Wickström, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 36202

taru.wickstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avoimen viran hoitaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut
Kanslian HR
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Päätettävä tässä kokouksessa.

§ 240
Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaa-
leissa

HEL 2020-012437 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus muutti päätöksiään 14.12.2020 § 878 ja 25.1.2021 § 
65 ja määräsi vuoden 2021 kuntavaalien yleisten ennakkoäänestys-
paikkojen aukioloajat liitteen 1 mukaisesti sekä siirsi yleisen ennakko-
äänestyspaikan Pasilan kirjastosta Messukeskukseen ja Kauppakes-
kus Kaaresta Kanneltaloon. Kaupunginhallitus määräsi Malmin lento-
kentälle perustettavan drive-in ulkoennakkoäänestyspaikan. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

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

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Yleiset ennakkoäänestyspaikat kuntavaalit 26.5.-8.6. 2021
2 Messukeskuksen tarjous_kunnallisvaalit ennakkoäänestys_26.5.-

8.6.2021 (Salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2020 § 878 Helsingin yleiset ennakko-
äänestyspaikat sekä muutti ja täydensi päätöstään 25.1.2021 § 65 laa-
jentaen yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikoja ja lisäten 
kaksi yleistä ennakkoäänestyspaikkaa. Päätös koski kuntavaalien en-
nakkoäänestysaikaa 7.–13.4.2021. 
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Kuntavaalit siirtyivät ja uusi ennakkoäänestysajankohta on 26.5.
–8.6.2021.

Tiedot kustakin kunnan alueella sijaitsevasta yleisestä ennakkoäänes-
tyspaikasta aukioloaikoineen tulee olla tallennettu vaalitietojärjestelmän 
pohja- ja paikkatietojärjestelmään viimeistään 8.4.2021 klo 12.

Töölön kisahallin yleinen ennakkoäänestyspaikan yhteydessä on mah-
dollista järjestää drive-in äänestys autolla sekä kevyellä liikenteellä. Ki-
sahallin ennakkoäänestys on tarkoitus laajentaa edessä olevalle park-
kipaikkana toimivalle Mäntymäen kentälle, jossa olisi mahdollista ää-
nestää autokaistalla sekä kävellen ja polkupyörällä. Kisahallin keskei-
nen sijainti, helppo saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä ja riittävän 
suuret tarkoitukseen sopivat tilat mahdollistavat ennakkoäänestyksen 
myös ulkotiloissa Kisahallin ennakkoäänestyspaikan yhteydessä.

Malmin lentokentälle on mahdollista perustaa yleinen ennakkoäänes-
tyspaikka.

Edellä mainittujen ulkoäänestyspaikkojen lisäksi on selvitetty mahdolli-
suutta järjestää yleinen ennakkoäänestyspaikka suuriin hallimaisiin ti-
loihin, jotta äänestäjät voivat kokea äänestämisen turvalliseksi koro-
nanpandemiankin aikana. Messukeskus tarjoaa ennakkoäänestykseen 
suuren tilan, johon kulku saadaan järjestettyä turvallisesti. Messukes-
kuksen tarjous tilasta on liitteessä 2. Samalla alueella on yleinen en-
nakkoäänestyspaikka Pasilan kirjastossa, joka sijaitsee saman kadun 
varrella toisella puolella tietä. Esitetään, että Pasilan kirjaston yleinen 
ennakkoäänestyspaikka siirretään Messukeskukseen ja tarjous hyväk-
sytään. 

Kuntavaalien ennakkoäänestyksen siirtymisen vuoksi Kauppakeskus 
Kaari ei tarjota sopivia tiloja yleisen ennakkoäänestyspaikan perusta-
miseksi. Esitetään, että Kannelmäen alueelle perustetaan yleinen en-
nakkoäänestyspaikka Kanneltaloon Kauppakeskus Kaaren tilalle. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

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

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Yleiset ennakkoäänestyspaikat kuntavaalit 26.5.-8.6. 2021
2 Messukeskuksen tarjous_kunnallisvaalit ennakkoäänestys_26.5.-
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8.6.2021 (Salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.01.2021 § 65

HEL 2020-012437 T 00 00 01

Esitys

Kaupunginhallitus muutti päätöstään 14.12.2020 § 878 ja määräsi vuo-
den 2021 kuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaiko-
jen laajentamisen ja Kauppakeskus Kampin ennakkoäänestyspaikan 
muuttamisen liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginhallitus määräsi Kauppakeskus Malmin Novan ja Töölön ki-
sahallin Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi.

14.12.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

07.12.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

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

veera.reuna(a)hel.fi

Keskusvaalilautakunta 12.01.2021 § 2

HEL 2020-012437 T 00 00 01

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle vuoden 2021 kunta-
vaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikojen laajentamis-
ta ja Kauppakeskus Kampin ennakkoäänestyspaikan muuttamista liit-
teen 1 mukaisesti.
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Keskusvaalilautakunta esitti lisäksi kaupunginhallitukselle yleisten en-
nakkoäänestyspaikkojen lisäämistä seuraavilla ennakkoäänestyspisteil-
lä: Kauppakeskus Malmin Nova ja Töölön kisahalli (liite 1).

20.11.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

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

timo.linden(a)hel.fi
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 241
Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikkojen muutok-
set

HEL 2020-012436 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäi-
vän äänestyspaikkoja liitteen 1 mukaisesti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

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

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Äänestyspaikat muutokset kuntavaalit 2021
2 13.6.2021 Äänestyspaikat Helsinki kuntavaalit 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Kaupunginhallitus määräsi 14.12.2021 § 879 vuoden 2021 kuntavaa-
lien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat. Kuntavaalit tullaan toimit-
tamaan 13.6.2021. 
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Tiedot kunkin äänestysalueen äänestyspaikasta 13.6.2021 toimitetta-
vien kuntavaaleissa tulee olla tallennettu vaalitietojärjestelmän pohja- ja 
paikkatietojärjestelmään viimeistään 8.4.2021 klo 12.

Muutettavien äänestysalueiden äänestyspaikat siirretään suurempiin ti-
loihin koronaturvallisuuden parantamiseksi seuraavilla äänestysalueilla: 
6D, 11B, 24A, 25A, 29G, 31F, 37B, 38G, 45B, 45F ja 47E. Äänestysa-
lueella 10B äänestyspaikka siirretään eri tilaan, koska alkuperäinen tila 
ei ole käytössä äänestystä varten. Muutokset vaalipäivän äänestys-
paikkoihin ilmenevät liitteestä 1. 

Vuoden 2021 kuntavaalien varsinaiset äänestyspaikat muutoksineen 
ilmenevät liitteestä 2. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

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

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Äänestyspaikat muutokset kuntavaalit 2021
2 13.6.2021 Äänestyspaikat Helsinki kuntavaalit 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 879

HEL 2020-012436 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2021 
kuntavaaleihin liitteen 1 mukaisesti.

07.12.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

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

veera.reuna(a)hel.fi

Keskusvaalilautakunta 20.11.2020 § 13

HEL 2020-012436 T 00 00 01

Esitys

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

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

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

timo.linden(a)hel.fi
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§ 242
Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen asun-
not-yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille

HEL 2021-002075 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä asunnot -yhteisöryhmään kuuluvien 
tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteenä olevien luonnosten mukai-
sesti.

Käsittely

Esteelliset: Jenni Rope 
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta) 

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Samalla kun kaupunginhallitus hyväksyy strate-
giat kehottaa se kiinteistö Oy Auroranlinnaa ottamaan vuokrankorotus-
suunnitelmaan aikalisän. Mahdolliset vuokrankorotukset pitäisi jakaa 
pidemmälle ajalle. Lisäksi taloihin tehtävät korjaukset ja niiden vaiku-
tukset vuokriin tulisi käydä läpi yhdessä asukkaiden kanssa.

Kannattaja: Mai Kivelä

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 10
Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Anni Sinnemäki, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Elisa Gebhard, Veronika Honkasalo, Mai Kivelä

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Poissa: 1
Nasima Razmyar

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 3 (1 tyhjä, 
1 poissa).
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asunto-oy Paciuksenkatu 4
2 Helsingin Asumisoikeus Oy
3 Helsingin kaupungin 450 vuotis taitelijatalo-säätiö sr
4 Helsingin kaupungin asunnot Oy
5 Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonte
6 Kiinteistö Oy Auroranlinna
7 Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto
8 Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asunto-oy Paciuksenkatu 4 Esitysteksti

Liite 1
Helsingin Asumisoikeus Oy Esitysteksti

Liite 2
Hgin kaupungin 450-
vuotistaiteilijatalosäätiö sr

Esitysteksti
Liite 3

Helsingin kaupungin asunnot Oy Esitysteksti
Liite 4

Keskinäinen Kiinteistöosakeyh-
tiö Villamonte

Esitysteksti
Liite 5

Kiinteistö Oy Auroranlinna Esitysteksti
Liite 6

Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto Esitysteksti
Liite 7

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Esitysteksti
Liite 8

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa
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Kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen 
mukaisesti kaupungin tytäryhteisöt salkutetaan markkinaehtoisesti toi-
miviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin.

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta 
arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaeh-
toisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkke-
jä:

 yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista 
luonnetta

 yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,

 yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,

 yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen 
hinnoittelu),

 yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakas-
kuntaan,

 yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä 
julkiseen rahoitukseen tai tukeen.

Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin 
osana tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa.

Kaupungin omistajaohjauksessa voidaan konserniohjeen mukaan so-
veltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markkinaehtoisesti toimi-
vien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. Eri salkuissa ole-
ville tytäryhteisöille voidaan esimerkiksi asettaa erilaisia velvollisuuksia 
raportoinnin, tiedottamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
suhteen ja ne voivat noudattaa erilaista henkilöstöpolitiikkaa.

Konserniohjeen mukaan markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuu-
luvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa por-
mestarin toimialaan. Muiden tytäryhteisöjen kuuluminen pormestarin tai 
apulaispormestarin toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toi-
mialan perusteella.

Muut kuin markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt

Edellä mainittujen konserniohjeessa määriteltyjen kriteerien perusteella 
kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamat-
ta muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin.
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Nämä noin 80 kaupungin tytäryhteisöä tuodaan päätöksentekoon jao-
teltuna kaupungin konserniohjauksen talouden ja toiminnan seuran-
nassa käytetyn yhteisöryhmittelyn mukaisesti.

Yhteisöryhmät ovat:

 alueelliset ja infra,

 asunnot,

 elinvoima- ja markkinointi

 kulttuuri

 liikunta

 sosiaali- ja terveys

 toimitilat

 tukipalvelut ja muut.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2021 138 (156)
Kaupunginhallitus

Asia/25
29.03.2021

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

Uudessa tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiassa tehdään omis-
tukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia 
kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näi-
den linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omis-
tamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä. Omis-
tajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta ja 
niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yk-
sittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäris-
tön merkittävien muutosten johdosta.

Konserniohjeen mukaisesti omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä 
vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämis-
tä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoittei-
ta. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan 
perustuva tarkoitus ja tavoite. Näin ollen omistuksen osalta keskeinen 
omistajastrategioissa linjattava asia on edelleen se, säilytetäänkö kau-
pungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksia. 
Lisäksi määritellään muun muassa yhteisön tarkoitusta ja tehtävää, yh-
teisön merkitystä kaupungille sekä yhteisön salkutusta.

Strategista tahtotilaa koskevien linjausten osalta keskeisimmät asiat liit-
tyvät tavoitetilaan sekä kehittämislinjauksiin keskipitkällä aikavälillä.

Hallitusta koskevien linjausten osalta tarkoituksena on vahvistaa edel-
leen tytäryhteisöjen hallitusten kollektiivista osaamista. Omistajastrate-
gioissa määritellään tytäryhteisökohtaisesti tarkemmin niitä osaamisa-
lueita, joita nimenomaan kyseisen tytäryhteisön tai -säätiön hallituksella 
tulisi kollektiivisesti olla ja, jotka on tarpeen ottaa huomioon hallituksen 
jäseniä nimettäessä. Lisäksi määritellään mihin hallituspalkkioryhmään 
kyseinen yhteisö kuuluu.

Jäljempänä on mainittu liitteenä olevien omistajastrategialuonnosten 
keskeisimpiä kohtia eri tytäryhteisöjen ja/tai niiden muodostamien ali-
konsernien osalta. Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa ei ole 
otettu erikseen kantaa vuoden 2020 toimintaan ja talouteen olennaises-
ti vaikuttavaan koronaviruspandemiaan strategioiden pitemmän aikavä-
lin näkökulmasta johtuen.

Omistajastrategioista on käyty keskustelua kunkin tytäryhteisön halli-
tuksen ja toimivan johdon kanssa ennen päätöksentekoa.

Asunto-oy Paciuksenkatu 4

Yhtiön ylläpitämä asuntokanta täydentää kaupunkikonsernin muuta 
asuntokantaa. Helsingin kaupungin eri hallintokunnat vuokraavat yhtiön 
ylläpitämiä asuntoja työsuhdeasunnoiksi työntekijöilleen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2021 139 (156)
Kaupunginhallitus

Asia/25
29.03.2021

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

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 78,38 %. 

Yhtiön tavoitteena on kilpailukykyiset vastikkeet, joiden määrittelyssä 
otetaan huomioon peruskorjaus- ym. kustannukset.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asia-
kaskeskeisyyteen sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteutta-
miseen.

Helsingin Asumisoikeus Oy

Yhtiö ylläpitää ja rakennuttaa kaupungin alueella kustannus- ja laatuta-
soltaan kilpailukykyistä ns. välimuodon asuntotuotantoa.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %. 

Yhtiön tavoitteena on edistää ja toteuttaa kaupungin segregaation eh-
käisemiseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen liittyvien tavoitteiden saa-
vuttamista. Tavoitteena on tyytyväiset asiakkaat/asukkaat, kiinteistöjen 
kunnon ja arvon säilyttäminen sekä energiatalouden parantaminen ja 
ympäristöasioiden huomioon ottaminen.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asia-
kaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen 
sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr

Säätiö ylläpitää taiteilijataloa ja vuokraa sitä eri alojen helsinkiläisille tai-
teilijoille asunnoiksi. Säätiön ylläpitämä kiinteistökanta täydentää hel-
sinkiläisten eri alojen taiteilijoiden asunto- ja työtilakantaa.

Säätiö on kaupungin määräysvallassa.

Säätiön toiminnan tavoitteena ovat kohtuuhintaiset vuokrat, joiden 
määrittelyssä otetaan huomioon peruskorjaus- ym. kustannukset.

Säätiön omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asia-
kaskeskeisyyteen sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteutta-
miseen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Yhtiö vastaa valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen 
omistamisesta ja hallinnosta sekä tarjoaa asukkailleen kohtuuhintaista, 
laadukasta ja turvallista arkea.
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Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %. 

Yhtiön tavoitteena on edistää ja toteuttaa kaupungin segregaation eh-
käisemiseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen liittyvien tavoitteiden saa-
vuttamista. Yhtiön toiminnan keskiössä on kiinteistöjen arvon säilyttä-
minen, asukastyytyväisyys, energiatalouden parantaminen ja ympäris-
töasioiden huomioiminen sekä täydennysrakentamisen toteuttaminen.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asia-
kaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen 
sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonte

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja 
hallita kiinteistöjä sekä omistaa ja hallita näillä kiinteistöillä olevia tai 
niille rakennettavia rakennuksia. Entisen Sipoon kunnan alueelta han-
kittujen kiinteistöjen omistaminen ja ylläpito keskitetään yhtiöön.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %.

Yhtiön toiminnan tavoitteena ovat alueen tulevien kehityssuunnitelmien 
toteuttamisen mahdollistaminen sekä yhtiön omaisuuden kustannuste-
hokas hallinnointi.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen sekä riittävään 
vakavaraisuuteen.

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Yhtiö hallitsemat huoneistot ovat vapaarahoitteisia asuntoja, joista 
merkittävä osa vuokrataan Helsingin kaupungin henkilöstölle työsuh-
deasunnoiksi.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %.

Yhtiön tavoitteena on edistää nykyisen toimintamallin pohjalta kaupun-
gin henkilöstö- ja asuntopolitiikkaan liittyvien tavoitteiden saavuttami-
seksi. Yhtiön toiminnan keskiössä on kiinteistöjen energiatalouden pa-
rantaminen ja ympäristöasioiden huomioiminen sekä täydennysraken-
tamisen toteuttaminen.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asia-
kaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen 
sekä riittävään vakavaraisuuteen.
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Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto

Yhtiön ylläpitämä asuntokanta täydentää kaupunkikonsernin muuta 
asuntokantaa

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 82,90 %.

Yhtiön toiminnan tavoitteena ovat kilpailukykyiset vastikkeet, joiden 
määrittelyssä otetaan huomioon peruskorjaus- ym. kustannukset

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asia-
kaskeskeisyyteen sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteutta-
miseen.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Asunnot vuokrataan kohtuuhintaisesti edelleen kaupungin tai sellaisten 
yhteisöjen, joissa Helsingin kaupunki on osakkaana, henkilökunnan 
palvelussuhdeasuntoina käytettäviksi, tai muille asunnontarvitsijoille 
asunnoiksi Helsingin kaupunginhallituksen yhtiön asunnoille vahvista-
mia asukasvalintaperusteita noudattaen

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %.

Yhtiön tavoitteena on olemassa olevan kohtuuhintaisen asuntokannan 
arvon säilyttäminen.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät 
kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asia-
kaskeskeisyyteen sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteutta-
miseen.

Lopuksi

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat kaupungin pitkän 
aikavälin omistajalinjauksia kunkin tytäryhteisön osalta. Linjausten on 
oltava yhteisöjen toiminnan kehittämisen tukemiseksi riittävän pitkäjän-
teisiä. Omistajastrategioissa asetetaan tytäryhteisöille keskipitkälle ai-
kavälille kaupunkiomistajan näkökulmasta keskeiset tavoit-
teet/kehityssuunnat ja niiden avainmittarit.

Omistajastrategioiden myötä on tarkoituksena luopua erillisestä vuotui-
sesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista. Omistajastrategioi-
den tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kau-
punkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoit-
teet.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2021 142 (156)
Kaupunginhallitus

Asia/25
29.03.2021

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

Yhtiöiden vaiheittaista etenemistä kohti konkreettisia tavoitetasoja ja/tai 
tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännölli-
sesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista 
raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydessä 1-2 
kertaa vuodessa.

Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei jonkun tytäryhteisön osalta ole ta-
voitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konsernioh-
jauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voi-
daan myös vuosittain tarkentaa konserniohjauksella yhteisöille asetet-
tavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla.

Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden 
ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupun-
kistrategiakausittain.

Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrate-
gioista konsernijaoston esityksen pohjalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asunto-oy Paciuksenkatu 4
2 Helsingin Asumisoikeus Oy
3 Helsingin kaupungin 450 vuotis taitelijatalo-säätiö sr
4 Helsingin kaupungin asunnot Oy
5 Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonte
6 Kiinteistö Oy Auroranlinna
7 Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto
8 Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Oheismateriaali

1 Helsingin kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 2011

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asunto-oy Paciuksenkatu 4 Esitysteksti

Liite 1
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Helsingin Asumisoikeus Oy Esitysteksti
Liite 2

Hgin kaupungin 450-
vuotistaiteilijatalosäätiö sr

Esitysteksti
Liite 3

Helsingin kaupungin asunnot Oy Esitysteksti
Liite 4

Keskinäinen Kiinteistöosakeyh-
tiö Villamonte

Esitysteksti
Liite 5

Kiinteistö Oy Auroranlinna Esitysteksti
Liite 6

Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto Esitysteksti
Liite 7

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Esitysteksti
Liite 8

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 212

HEL 2021-002075 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

22.03.2021 Pöydälle

Esteelliset: Jenni Rope 
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.03.2021 § 19
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HEL 2021-002075 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä asunnot -yhteisöryhmään kuulu-
vien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.

Samalla kun konsernijaosto hyväksyy strategiat pyytää se kiinteistö Oy 
Auroranlinnaa tuomaan konsernijaostolle tiedoksi korjaustarpeiden laa-
juus ja kustannusten mittaluokka, tarvittavien vuokrankorotusten mitta-
luokka viiden vuoden tähtäimellä sekä se, kuinka vuokrankorotuksista 
saatavat tulot suunnataan.

Käsittely

08.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Samalla kun konsernijaosto hyväksyy strategiat 
kehottaa se kiinteistö Oy Auroranlinnaa ottamaan vuokrankorotus-
suunnitelmaan aikalisän. Mahdolliset vuokrankorotukset pitäisi jakaa 
pidemmälle ajalle. Lisäksi taloihin tehtävät korjaukset ja niiden vaiku-
tukset vuokriin tulisi käydä läpi yhdessä asukkaiden kanssa.

Kannattaja: Tomi Sevander

Vastaehdotus:
Jasmin Hamid: Samalla kun konsernijaosto hyväksyy strategiat pyytää 
se kiinteistö Oy Auroranlinnaa tuomaan konsernijaostolle tiedoksi kor-
jaustarpeiden laajuus ja kustannusten mittaluokka, tarvittavien vuok-
rankorotusten mittaluokka viiden vuoden tähtäimellä sekä se kuinka 
vuokrankorotuksista saatavat tulot suunnataan.

Kannattaja: Mikko Kiesiläinen

Veronika Honkasalon ja Jasmin Hamidin vastaehdotuksista äänestettiin 
vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esit-
telijän ehdotuksen kanssa.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotus
EI-ehdotus: Jasmin Hamidin vastaehdotus

Jaa-äänet: 3
Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevander
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Ei-äänet: 6
Juha Hakola, Jasmin Hamid, Mikko Kiesiläinen, Mika Raatikainen, Ulla-
Marja Urho, Jan Vapaavuori

Konsernijaosto hyväksyi tässä äänestyksessä Jasmin Hamidin vas-
taehdotuksen äänin 3 - 6.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jasmin Hamidin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 4
Juha Hakola, Mika Raatikainen, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 5
Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Mikko Kiesiläinen, Nasima Raz-
myar, Tomi Sevander

Konsernijaosto hyväksyi Jasmin Hamidin vastaehdotuksen mukaisesti 
muutetun ehdotuksen äänin 4 - 5.

Veronika Honkasalo jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Veronika Honkasalo jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat peruste-
lut:

Helsingin ei tule omilla toimillaan nostaa asumisen hintaa. Osassa Au-
roranlinnan asunnoissa vuokraa ollaan korottamassa yhteensä yli 40%. 
Vuokrankorotukset tehdään vaikka kohtuuttomien vuokrankorotusten 
syistä sekä tarkkoja suunnitelmia tulevista korjauksista ja perusparan-
nuksista ei ole annettu päätöksen pohjaksi. Auroranlinnan asukkaille 
kohdistuvat vuokrankorotukset ovat kohtuuttomat ja vuorovaikutus 
asukkaiden kanssa on hoidettu prosessin aikana erittäin kehnosti.  Hel-
singin omistamissa yhtiöissä vuokrankorotuksia pitäisi aina tehdä oma-
kustanneperiaatteen mukaisesti, eikä seuraten markkinahintoja, jotka 
ovat nousseet pienituloisten ulottumattomiin. Oy Auroranlinnan on otet-
tava vuokrankorotussuunnitelmaan aikalisä. Mahdolliset vuokrankoro-
tukset pitäisi jakaa pidemmälle ajalle. Lisäksi taloihin tehtävät korjauk-
set ja niiden vaikutukset vuokriin tulisi käydä läpi yhdessä asukkaiden 
kanssa. Helsingin kaupunginhallituksen konserninjaostolla ei ole ollut 
mahdollisuuksia vaikuttaa omistajaohjauksesta vastaavana toimielime-
nä asiassa, sillä asiaa ei konsernijaoston jäsenen Honkasalon pyyn-
nöstä huolimatta ole otettu konsernijaoston asialistalle käsiteltäväksi.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
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Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
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§ 243
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 12 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 22.3.2021
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 23.3.2021
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.3.2021
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 23.3.2021
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 25.3.2021
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto 23.3.2021
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 25.3.2021
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos 25.3.2021
- liikenneliikelaitos 25.3.2021
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta 25.3.2021
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 218, 219, 220, 221, 222, 223, 227, 230, 234, 235, 236, 
237, 238 ja 243 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 224, 225, 228, 229, 231, 232, 233, 239, 240, 241 ja 242 
§:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 226 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
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Valitusoikeus

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 226 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jo-
na päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajal-
leen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katso-
taan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aika-
na.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan 
annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta 
palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
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Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite).

Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, 
voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2021 156 (156)
Kaupunginhallitus

29.03.2021

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

Kaupunginhallitus

Anni Sinnemäki
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Wille Rydman Mika Raatikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 12.04.2021.


