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Kokousaika 12.04.2021 16:00 - 17:30

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

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

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

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

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

Muut

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

johtaja
saapui 16:05, poissa: 244 - 245 §

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

Sarvilinna, Sami (etänä) kansliapäällikkö
Aho, Mikko (etänä) kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Jolkkonen, Juha (etänä) sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

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

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

lajohtaja
esteellinen: 249 §
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Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
244 - 261 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
244 §, 246 §

Juha Summanen hallintojohtaja
245 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
247 - 261 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
244 - 261 §
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§ Asia

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

245 Asia/2 V 21.4.2021, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta

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

247 Asia/4 V 21.4.2021, Maankäyttösopimuksen muuttaminen (Laajasalo, Kruu-
nuvuorenranta)

248 Asia/5 V 21.4.2021, Nuorten aloitteet ajalta 9.6.−31.12.2020

249 Asia/6 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkasuhteen päättymi-
nen ja viran täyttömenettelyn aloittaminen

250 Asia/7 Lainan myöntäminen Kulosaaren yhteiskoulun Oy:lle

251 Asia/8 Valtuutettu Sampo Terhon toivomusponsi hankintastrategiavalmiste-
lusta

252 Asia/9 Kertakäyttöastioita koskeva hankintaoikaisuvaatimus

253 Asia/10 Oikaisuvaatimus ja hallintokantelu Kulosaaren sillan ympäristön alu-
een (Kuorekarin alue) varauksesta

254 Asia/11 Kalasataman Palvelu 2 Oy:n toiminta-alueen laajentaminen

255 Asia/12 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi katupuiden lisäämisestä 
Kyösti Kallion tielle Kulosaaressa

256 Asia/13 Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi uima-altaan tila- tai tontti-
varauksesta Koskelan alueen suunnittelussa

257 Asia/14 Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen markki-
naehtoisesti toimiville tytäryhteisöille

258 Asia/15 Henkilöstöraportti 2020

259 Asia/16 Lausunto oikeusministeriölle ohjausryhmän raportista ja esityksestä 
koskien rikosasioiden sovittelupalveluiden siirtoa oikeusministeriön 
hallinnonalalle (VN/2750/2020)

260 Asia/17 Kaupunginvaltuuston 31.3.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

261 Asia/18 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 244
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 Mika 
Raatikaisen ja Fatim Diarran sekä varatarkastajiksi Pia Pakarisen ja 
Anna Vuorjoen.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Ozan Yanarin sijasta Fatim Diarran. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Mika 
Raatikaisen ja Ozan Yanarin sekä varatarkastajiksi Pia Pakarisen ja 
Anna Vuorjoen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 245
V 21.4.2021, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta

HEL 2021-003499 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Seija Muuriselle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäse-
nen luottamustoimesta ja 

 valitsee _______ jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan valtuus-
tokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 18.3.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Seija Muurisen (Kok.) 7.6.2017 § 276 jäse-
neksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikau-
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deksi. Seija Muurinen pyytää 18.3.2021 eroa sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan jäsenen luottamustoimesta muiden luottamustoimien vuoksi. 

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

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

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 18.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 246
V 21.4.2021, Määrärahan myöntäminen liikunta- ja kulttuurisetelien 
kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi

HEL 2021-003299 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti 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.

Käsittely

Palautusehdotus:
Veronika Honkasalo: Palautetaan uudelleenvalmisteltavaksi siten, että 
kaupunginvaltuusto päättää lisäksi antaa kaupunginhallitukselle ylity-
soikeudet, jotta koko henkilöstölle voidaan myöntää samansuuruiset 
kertakorvaukset. Tähän varataan yhteensä 30 miljoonaa. 

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 13
Fatim Diarra, Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus 
Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Se-
vander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 13 - 2.

Veronika Honkasalo ja Anna Vuorjoki jättivät päätöksestä eriävän mie-
lipiteen.

Veronika Honkasalo ja Anna Vuorjoki jättivät eriävään mielipiteeseensä 
seuraavat perustelut:
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Elämme keskellä lähihistorian suurinta kriisiä. Koronaepidemian hoito 
on vaatinut vuonna 2020 Helsingin kaupungin työntekijöiltä venymistä 
äärirajoilleen. Samaan aikaan koronapandemia on tuottanut usealle eri 
toimialalle sellaisia menopaineita, jotka ovat täysin riippumattomia hen-
kilöstöstä ja heidän työpanostuksestaan. Tällä hetkellä työnantajapuo-
len ja henkilöstön välinen neuvottelema tulospalkkiojärjestelmä pohjau-
tuu kuitenkin siihen, että tulospalkkiot on mahdollista maksaa vain jos 
pysytään menokehyksissä. Kriteerit asettavat työntekijät epätasa-
arvoiseen asemaan, eikä se ole varsinkaan poikkeuksellisessa kriisiti-
lanteessa motivoiva. 

Poikkeuksellisessa kriisitilanteessa kaupungin on voitava toimia jousta-
vasti, jotta henkilöstön työhyvinvointia ja motivaatiota voidaan kaikin ta-
voin ylläpitää. Palautusesityksessämme esitimme, että kaupunginval-
tuusto päättäisi antaa kaupunginhallitukselle sellaiset ylitysoikeudet, jol-
la koko henkilöstölle voitaisiin myöntää saman suuruiset kertakorvauk-
set. Tätä tarkoitusta varten esitimme varattavaksi yhteensä 30 miljoo-
naa.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

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

Esitys on ehdotuksen mukainen.

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
pormestari
Jan Vapaavuori

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.03.2021 § 220

HEL 2021-003299 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

29.03.2021 Pöydälle

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
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§ 247
V 21.4.2021, Maankäyttösopimuksen muuttaminen (Laajasalo, 
Kruunuvuorenranta)

HEL 2021-001188 T 10 01 00

Päätös

A)

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 
päätösehdotuksen B) kohdan, liitteenä 1 olevan maankäyttösopimuk-
sen ja kiinteistökaupan esisopimuksen.

B)

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan ylittä-
mään vuoden 2021 talousarviomäärärahoja seuraavasti,
talousarviokohta 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeut-
tavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysra-
kennuskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi 2 100 
000 euroa maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimuksen toteuttami-
seksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkistettu sopimusluonnos
2 Alkuperäinen sopimus
3 Kartat

Muutoksenhaku

A) Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-
litus

B) Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Maanomistaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian taustaa

Kaupunginvaltuusto on 13.6.2018 § 182 hyväksynyt Kruunuvuoren 
asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12330. Kaava-alue kä-
sittää entisen Laajasalon öljysataman pohjoisosan sekä Kruunuvuoren 
kallioisen metsäalueen. Kruunuvuoren etelärinteeseen vanhan öljysa-
taman alueelle on kaavoitettu asuinalue noin 1 600 asukkaalle.

Kaupunginhallitus on 7.5.2018 § 300 hyväksynyt Kruunuvuoren Kiin-
teistöt Oy:n kanssa tehtävän maankäyttösopimuksen ja kiinteistönkau-
pan esisopimuksen. Hyväksytyn sopimuksen mukaan maanomistaja 
osallistuu yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin suorittamalla kau-
pungille noin 15,3 milj. euron suuruisen maankäyttökorvauksen sekä 
luovuttamalla korvauksetta kaupungille yhteensä noin 3,7 ha:n suurui-
set yleiset alueet. Korvauksesta suoritetaan noin 13,1 milj. euroa raha-
na ja noin 2,2 milj. euroa luovuttamalla kaupungille tontinosa, yleisiä 
alueita sekä alueen maanalaiset luolat rakenteineen.

Kaupunginhallitus 7.5.2018 § 300

Korkein hallinto-oikeus on 30.10.2020 antamallaan päätöksellä (KHO 
2020:111) kumonnut kaupunginvaltuuston 13.6.2018 § 182 asemakaa-
van nro 12330 hyväksymistä koskevan päätöksen asemakaavassa 
osoitettujen asuinkerrostalojen kortteleiden AK 49317 ja 49318 osalta. 
Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan asemakaava-alueen sijainnista 
merkittävien lepakkoalueiden läheisyydessä ja selvityksissä todetusta 
merkityksestä lepakoiden saalistusalueena seuraa, että asemakaava-
ratkaisussa ja sen perusteena olevissa selvityksissä ja vaikutusten ar-
vioinneissa olisi tullut kiinnittää erityistä huomiota asemakaavan toteut-
tamisesta alueella esiintyville lepakoille aiheutuviin vaikutuksiin. Ase-

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2021&ls=11&doc=Keha_2018-05-07_Khs_19_Pk
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makaava ei siten perustunut maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukai-
siin riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin.

Maankäyttösopimuksen muuttaminen

Maankäyttösopimusta on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun joh-
dosta muutettava, koska lainvoiman saanut asemakaava poikkeaa 
merkittävästi kaupunginhallituksen 7.5.2018 hyväksymän maankäyttö-
sopimuksen lähtökohtana olleesta asemakaavasta. 

Alkuperäinen maankäyttösopimus on liitteenä 2.

Maanomistajat

Alkuperäisen sopimuksen osapuolena ollut maanomistaja Kruunuvuo-
ren Kiinteistöt Oy on 15.4.2020 täytäntöön pannulla jakautumisella ja-
kautunut useaksi yhtiöksi, joista liitteen 1 mukaisessa sopimuksessa 
mainitut ovat osapuolia nyt hyväksyttävässä sopimuksessa. Kruunu-
vuoren Kiinteistöt II Oy (Y-tunnus 3100331-9) vastaa maanomistajana 
alkuperäisen sopimuksen ja sen muutoksen mukaisista velvoitteista.

Maankäyttökorvaus

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12330 alueelle mahdol-
listama asuinrakennusoikeus on korkeimman hallinto-oikeuden päätök-
sen myötä alentunut maanomistajan kiinteistöillä noin 28 prosentilla eli 
noin 15 700 kem²:llä, pääosin ensimmäisen asemakaavan alueella, 
jossa maankäyttökorvaus määritetään korotettuna. 

Edellä mainitusta johtuen maankäyttökorvausta on tarkistettu siten, että 
maankäyttökorvauksen määrä on 8,74 milj. euroa. Maankäyttökorvaus 
perustuu alkuperäisen sopimuksen hinnoitteluperusteisiin. Maankäyttö-
korvaus alenee noin 6,5 milj. eurolla, eli noin 43 prosentilla.

Maanomistaja suorittaa osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kus-
tannuksiin kaupungille korvausta 8,74 milj. euroa sekä luovuttaa kau-
pungille korvauksetta noin 23 685 m² kokoiset yleiset alueet. Lisäksi 
maanomistajat luovuttavat yhteisesti korvauksetta omistamillaan ja 
kaupungin mailla olevat maanalaiset luolat, niiden rakenteiden ja kulku-
teiden alueet ja tilat sekä pysyvän käyttöoikeuden luolaston ilmanvaih-
don ja kulkuyhteyden tarvitsemien rakenteiden pitämiseen ja niihin kul-
kemiseen. 

Korvaus suoritetaan siten, että maanomistaja maksaa 6 640 000 euroa 
rahana. Korvauksesta 2 100 000 euroa maksetaan yllä mainitun mu-
kaisesti maana.

Uusi asemakaava ja AM-velvoite
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Kortteleiden 49317 ja 49318 sekä niiden lähialueiden osalta aloitetaan 
uusi asemakaavoitus, jossa täydennetään puutteellisiksi katsotut selvi-
tykset ja tutkitaan miten ja missä määrin kumottu rakennusoikeus tai 
sen osa voidaan sijoittaa lepakoiden elinympäristöä heikentämättä. 
Kaavoitusratkaisujen helpottamiseksi kaupunki ei tässä vaiheessa han-
ki tutkittavan uuden kaava-alueen yleisiä alueita. Uudessa asemakaa-
vassa maanomistajalle ei maankäyttösopimuksessa myönnetä uutta 
perusvähennystä, koska kaava on osa alkuperäistä hanketta.  

Välimuodon ja/tai ARA-vuokra-asuntojen rakentamiseen sovittu 13 900 
kem²:n rakennusoikeus oli pääosin tarkoitus toteuttaa kumotuissa kort-
teleissa eteläisten kortteleiden kalliiden kaavaratkaisujen vuoksi. Maa-
nomistaja toteuttaa lainvoiman saaneelle alueelle säänneltyyn asunto-
tuotantoon vähintään 5 400 kem² ja loppuosan uuden kaavan alueelle.

Määrärahan ylitys

Talousarviokohdan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oi-
keuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täyden-
nysrakennuskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön ei si-
sällä maankäyttösopimusten ja niihin liittyvien kiinteistöjärjestelyjen 
edellyttämiä määrärahoja, koska sopimusten toteutusajankohdat ovat 
vaikeasti ennakoitavissa ja tarvittavien määrärahojen tarve vuositasolla 
vaihtelee merkittävästi. Maana maksettavan maankäyttökorvauksen tai 
sen osan vastaanottaminen edellyttää kirjanpitoteknisesti maanhankin-
tamäärärahan ja on siten talousarviovaikutteinen. Näiden sopimusten 
toimeenpanoon on siksi perusteltua hakea tapauskohtaisesti ylitysoi-
keuksia.   

Talousarviokohtaan on talousarvion mukaiset määrärahat sekä vuonna 
2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty ylity-
soikeus huomioiden käytettävissä yhteensä noin 17,4 milj. euroa. Mää-
rärahat arvioidaan käytettävän täydennysrakentamiskorvauksiin ja 
kaupungin strategisen maanhankintasuunnitelman mukaisiin hankintoi-
hin sekä operatiiviseen asemaankaavojen toteuttamisen edellyttämään 
maanhankintaan.

Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 9 kohdan sekä kaupungin-
hallituksen päätöksen 18.9.2017 § 865 perusteella kaupunginhallitus 
päättää kokonaisarvoltaan 2 miljoonaa euroa suuremmista maankäyt-
tösopimuksista. Kokonaisarvo kattaa sekä maankäyttökorvauksen että 
aluejärjestelyt.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösesityksen B) kohdan, valtuuttaa kaupunkiympäristön toi-
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mialan sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikkö tai hänen val-
tuuttamansa allekirjoittamaan maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopi-
muksen, sen perusteella laadittavat lopulliset luovutus- ja kauppakirjat 
sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkistettu sopimusluonnos
2 Alkuperäinen sopimus
3 Kartat

Muutoksenhaku

A) Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-
litus

B) Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Maanomistaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kaupunkiympäristöntoimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 02.03.2021 § 99

HEL 2021-001188 T 10 01 00

Koirasaarentie, Kultakruununkaari, Kultaveneenkatu
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Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se

 hyväksyy liitteessä 1 olevan maankäyttösopimuksen tarkistuksen,

 hakee 2 100 000 euron suuruisen ns. kirjanpitoteknisen määrärahan 
ylityksen talousarviokohtaan 8 01 01, 

 oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan sopimukset ja toiminnanoh-
jaus -tiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoit-
tamaan Helsingin kaupungin puolesta edellä mainitun sopimuksen 
ja esisopimuksen, sen perusteella laadittavat lopulliset luovutus- ja 
kauppakirjat sekä tarvittaessa tekemään niihin vähäisiä korjauksia 
ja tarkennuksia

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi
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§ 248
V 21.4.2021, Nuorten aloitteet ajalta 9.6.−31.12.2020

HEL 2020-008472 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 
9.6.−31.12.2020.

Sen jälkeen kun tarkastuslautakunnan arviointi nuorten vaikuttamis-
mahdollisuuksista on valmistunut kesällä 2021, tuodaan kaupunginhal-
litukseen esitys siitä, miten nuorten aloitejärjestelmää aiotaan uudistaa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotukseen kohta: 
Sen jälkeen kun tarkastuslautakunnan arviointi nuorten vaikuttamis-
mahdollisuuksista on valmistunut kesällä 2021, tuodaan kaupunginhal-
litukseen esitys siitä, miten nuorten aloitejärjestelmää aiotaan uudistaa.

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

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:
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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 
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. 
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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-
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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2021 17 (99)
Kaupunginhallitus

Asia/5
12.04.2021

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.03.2021 § 223

HEL 2020-008472 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

29.03.2021 Pöydälle

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
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§ 249
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkasuhteen päätty-
minen ja viran täyttömenettelyn aloittaminen

HEL 2021-004339 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Liisa Pohjolaisen eroilmoituksen 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virasta. Samalla kaupun-
ginhallitus kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään viran täyttämisek-
si julkisen hakumenettelyn.

Käsittely

Esteelliset: Liisa Pohjolainen
Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys (hallintolaki 28.1 § 1 kohta) 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Minna Kemppainen, rekrytointikonsultti, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eron pyytäjä Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Liisa Pohjolainen on jättänyt 30.3.2021 päivätyn eroilmoituksen kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virasta eläkkeelle siirtymisen 
vuoksi 1.10.2021 alkaen.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 17 kohdan nojal-
la kaupunginhallitus toteaa toimialajohtajan virkasuhteen päättymisen 
viranhaltijan suorittaman irtisanomisen perusteella. 

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 15 kohdan mukaan toimialajohtajan vir-
kaan ottamisesta päättää kaupunginvaltuusto, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty. Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momen-
tin 14 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää sellaisen viran haetta-
vaksi julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan. 

Hallintosäännön 5 luvun 10 §:n 4 momentin mukaan toimialajohtajan 
ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa toimialalautakunnan mää-
räämä viranhaltija. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 28.5.2017 § 91 
päättänyt toimialajohtajan sijaisina toimivien viranhaltijoiden sijaantulo-
järjestyksestä.

Hallintosäännön 5 luvun 6 §:n 1 ja 2 momenttien mukaan kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan toimintaa ja hallintoa johtaa kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialajohtaja, joka toimii kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan, sen jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja nimitetään enintään 7 vuoden 
määräajaksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja on toimialaan 
kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien ja toimialan hallintojohtajan 
esimies. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja suorittaa kanslia-
päällikön määräämät tehtävät.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan toimialajohtajan 
kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta 
johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Minna Kemppainen, rekrytointikonsultti, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eron pyytäjä Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 250
Lainan myöntäminen Kulosaaren yhteiskoulun Oy:lle

HEL 2021-000370 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti: 

A

siirtää lainojen myöntämistä varten talousarviokohdan 9 01 02, Muu an-
tolainaus, Khn käytettäväksi, määrärahoja alakohtien välillä seuraavas-
ti:

TA-alakohdasta 
9 01 02 02, Muut koululainat  - 400 000 euroa

Siirretään alakohtaan
9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille + 400 000 euroa

B

myöntää Kulosaaren yhteiskoulun Oy:lle 12 400 000 euron suuruisen 
koululainan talousarvion kohdalta 9 01 02 01, Lainojen myöntäminen 
kouluille. Laina myönnetään koulukiinteistön laajentamiseen seuraavin 
ehdoin:

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpi-
täjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyt-
täen, että vakuudet ovat voimassa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on valtiovarainministeriön 
puolivuosittain vahvistaman peruskoron (tällä hetkellä 0 %) suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kaupungin 
omistaman tontin vuokraoikeuteen kohdistuvia panttikirjoja tai muun 
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymän vakuu-
den.

Lainan erityisehdot: Lainansaajan tulee järjestää Kaupunkiympäristön 
toimialan Tilat-palvelun edustajalle mahdollisuus riittävään toteutuksen 
kustannusseurantaan hankkeessa. Lisäksi lainansaajan tulee toimittaa 
hankkeen dokumentaatio sekä hankesuunnitteluvaiheen että lopullisten 
toteutussuunnitelmien ja viranomaiskatselmusten osalta tallennetta-
vaksi kaupungin projektipankkiin viimeistään tilojen käyttöönottovai-
heessa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2021 22 (99)
Kaupunginhallitus

Asia/7
12.04.2021

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

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätök-
sen mukaisia velan yleisiä ehtoja sekä yleisiä panttaus- ja takausehto-
ja.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulosaaren yhteiskoulun Oy päivitetty koululainahakemus
2 Kulosaaren yhteiskoulun_hankesuunnitelma
3 Kulosaaren_yhteiskoulun_Kaskolautakunnan_lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hanke

Kulosaaren yhteiskoulu on yksityinen sopimuskoulu, joka toimii osoit-
teessa Ståhlberginkuja 1, 00570 Helsinki. Kulosaaren yhteiskoulua yl-
läpitää Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö.

Kulosaaren yhteiskoulun nykyinen oppilasmäärä on 920. Kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan palveluverkkoselvityksen mukaan alueen kou-
lua koskevan oppilasmäärän on arvioitu kasvavan vuoteen 2032 men-
nessä 250 oppilaalla ja lisäksi 150 oppilasta voidaan siirtää laajennet-
tuihin koulun tiloihin nykyisistä vuokratiloista. Koulun laajennushanke 
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sisältää auditoriosalin, aineluokkia, liikunta- ja näyttämötilat sekä henki-
lökunnan tilat.

Kulosaaren yhteiskoulu Oy on hakenut kaupungilta koululainaa  esittä-
mänsä laajennushankkeen 12 400 000 euron (alv 0 %) rakentamisen 
kustannuksiin. 

Toimialojen lausunnot

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on antanut Kulosaaren yhteiskoulun laajennusosan hankesuunnitel-
masta ja esitetyn hankkeen lainoittamiskelpoisuudesta puoltavan lau-
sunnon. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on puoltanut Kulosaaren yhteiskoulun 
laajennuksen hankesuunnitelmaa alueellisen koulutustarpeen aiheut-
tamasta tilatarpeen näkökulmasta. Pienet investointimenot huomioi-
daan kaupungin sopimuskorvauksia määritettäessä. Kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta ei näe tarpeellisena laajentaa perustamishankkeiden lii-
tännäiskustannusten korvaamista nykyisestä tasosta eikä talousarvios-
sa ole määrärahavarauksia korvausten laajentamiseen.

Sopimuskoulu ja koululaina

Kaupunki on tehnyt alueellaan toimivien yksityisten opetuksen järjestä-
jien kanssa sopimuksia (koulusopimus), joissa on sovittu yksityisten 
opetuksen järjestäjien ja kaupungin välisestä yhteistyöstä perusopetuk-
sen järjestämisestä perusopetuslain 4 §:n mukaisesti, sekä sopimus-
koulujen velvollisuuksista osana kaupungin kouluverkkoa. 

Kaupunki on tämän mukaisesti tehnyt koulusopimuksen Kulosaaren yh-
teiskoulun Oy:n kanssa. Sopimuskoulujen yksittäisiä peruskorjaus-
hankkeita on toistaiseksi rahoitettu niin sanotulla koululainajärjestelmäl-
lä. Koska sopimuskouluille maksettava valtionosuus ei sisällä tilakus-
tannusten pääomaosuutta, on kaupunki muiden mahdollisten rahoitta-
jatahojen puuttuessa lainoittanut hankkeita koululainajärjestelmällä. 
Koululainajärjestelmän mukaisia lainoja ei lyhennetä ja ne erääntyvät 
maksettaviksi vain, jos kyseisiä lainoitettuja opetustiloja ei enää käytetä 
opetustarkoitukseen. Lainaa on myönnetty lähtökohtaisesti vain hank-
keeseen liittyviin rakentamiskustannuksiin.

Koululainojen vakuuksina ovat koulurakennukset käyvästä arvostaan, 
käytännössä teknisestä arvostaan. Koska koululainoja ei lyhennetä, on 
järjestelmän kannalta osoittautunut toistaiseksi ratkaisemattomaksi on-
gelmaksi, että velkamäärät kumuloituvat suhteessa vakuutena olevien 
koulurakennusten vakuusarvon kehitykseen. Sopimuskoulut eivät kau-
pungin kouluja koskevista hankkeista poiketen saa valtiolta palautuk-
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sena myöskään investointihankkeiden sisältämiä arvonlisäveroja ja ky-
seiset verot jäävät kunkin hankkeen lopullisiksi kustannuksiksi. Hank-
keisiin sisältyvät arvonlisäverot eivät kasvata rakennuksen vakuusar-
voa, eivätkä kuulu lyhentämättömällä koululainalla rahoitettaviin me-
noihin. 

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

Komission tiedonannon (2016/c 262/01) mukaan julkista koulutusta, jo-
ka järjestetään julkisen tahon rahoittaman ja valvoman kansallisen kou-
lutusjärjestelmän puitteissa, ei pidetä valtiontukisäännösten mukaisena 
taloudellisena toimintana. Komission tiedonannossa julkisesta koulu-
tuksesta todettua sovelletaan myös yksityisiin kouluihin, jotka saavat 
rahoituksensa pääosin julkisista varoista. Myönnettävään lainaan ei si-
ten sisälly SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

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

Määrärahat

Kaupungin talousarvion kohdalla 9 01 02 01, Lainojen myöntäminen 
kouluille, on varattu 12 miljoonaa euroa lainojen myöntämiseen. Lisäksi 
talousarvion kohtaan 9 01 02 02, Muut koululainat, on varattu 34 mil-
joonaa euroa investointien rahoittamiseen. Koska Kulosaaren yhteis-
koulun Oy:n hanke toteutetaan koululainamallilla, on laina hankkeen 
luonteen vuoksi perusteltua myöntää talousarvion kohdalta 9 01 02 01, 
Lainojen myöntäminen kouluille. Esitetyn, 400 000 euron, siirron jäl-
keen talousarvion kohdassa 9 01 02 01 on käytettävissä 12 400 000 
euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulosaaren yhteiskoulun Oy päivitetty koululainahakemus
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2 Kulosaaren yhteiskoulun_hankesuunnitelma
3 Kulosaaren_yhteiskoulun_Kaskolautakunnan_lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 11.03.2021 
§ 26

HEL 2021-000370 T 02 05 03 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
antoi kaupunginhallitukselle puoltavan lausunnon Kulosaaren yhteis-
koulun laajennusosan hankesuunnitelmasta ja esitetyn hankkeen lai-
noittamiskelpoisuudesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Markku Hakonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39569

markku.hakonen(a)hel.fi
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§ 251
Valtuutettu Sampo Terhon toivomusponsi hankintastrategiavalmis-
telusta

HEL 2020-013111 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
25.11.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500

jorma.lamminmaki(a)hel.fi
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(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 25.11.2020, § 331, ryhmäaloitetta pienyrittäjyyden edis-
tämisestä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomus-
ponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet hankin-
tastrategioiden valmistelussa kuulla paikallisten yrittäjäverkostojen ja -
järjestöjen edustajia.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 14.12.2020, § 880, Helsin-
gin kaupungin hankintastrategian 2020 ja sen toimeenpanosuunnitel-
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man. Uuden hankintastrategian valmistelussa on kuultu paikallisia yrit-
täjiä ja edunvalvontajärjestöjä.

Strategiatyötä ohjasivat kaupungin johtoryhmä ja hankintojen kannalta 
keskeisten yksiköiden edustajista muodostettu hankintastrategiahank-
keen ohjausryhmä. Kumppanina toimi valtion ja kuntia edustavan 
Suomen Kuntaliiton yhteishankintayhtiö Hansel Oy.

Työssä hyödynnettiin toimialojen, liikelaitosten ja kaupunginkanslian 
yhteistä hankintoja koordinoivaa työryhmää. Keskeisinä työkaluina käy-
tettiin kesän 2020 aikana toteutettua verkkoaivoriihtä sekä SWOT- ja 
maturiteettianalyysejä.

Verkkoaivoriihi oli avoinna osallistumista varten kesäkuun puolivälistä 
23.8.2020 saakka. Osallistumiskutsu lähetettiin seuraaville yrittäjäjär-
jestöille: Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Helsingin Yrittäjät, Keskus-
kauppakamari ja Suomen Yrittäjät. 

Tietoa ei lähetetty suoraan yksittäisille yrityksille, sillä toimittajiksi mää-
riteltyjä tahoja on Helsingin kaupungilla yli 12 000 kappaletta. Sopi-
muskumppanien rajaaminen olisi ollut erittäin hankalaa ja työlästä. Yrit-
täjäjärjestöt saivat lähettää kutsua vapaasti edelleen sopiville osallistu-
jille.

Verkkoaivoriihessä käsiteltiin hankintastrategian eri aihealueita. Jokai-
sessa aihealueessa oli hankintastrategian valmistelutyössä esiin nous-
seita tavoitteita. Vastauksissa pyydettiin näkemyksiä ja mielipiteitä vali-
tuista aihealueista ja tavoitteista jatkovalmistelua varten. Myös uusia 
ideoita ja ajatuksia vastaanotettiin. Vastaukset annettiin ja käsiteltiin 
anonyymisti.

Hankintastrategian valmistelussa otettiin huomioon kaupungin keskei-
set strategia-asiakirjat ja toimenpide- ja kehitysohjelmat kuten kaupun-
kistrategia, Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, ympäristö-
politiikka sekä digitalisaatio-ohjelma. Myös hankintoja koskevat tarkas-
tustoimen suositukset otettiin huomioon.

Hankintastrategia ei sisällä yksityiskohtaisia toimialojen eikä liikelaitos-
ten toimintaan kohdistuvia linjauksia. Nämä voivat laatia omaa työtään 
tukevia hankintaohjelmia varmistamaan osaltaan kaupungin hankintast-
rategian tavoitteiden toteutumista. Näin on tehnyt esimerkiksi kaupun-
kiympäristön toimiala, joka julkaisi oman hankintastrategiansa vuonna 
2019. Myös tämän strategian valmistelussa kuultiin yrittäjä- ja edunval-
vontajärjestöjä.

Hankintastrategian toimeenpanosuunnitelmassa on esitetty strategian 
tavoitteet, niiden keskeiset mittarit ja toimenpiteet sekä vuositason ai-
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kataulu. Tavoitteille ja toimenpiteille laaditaan työ- tai projektisuunni-
telmat, joissa työhön osallistujia ja aikatauluja tarkennetaan. Kaupungin 
hankintojen ohjausryhmä (kansliapäällikkö 19.2.2021, 45 §) koordinoi 
hankintastrategian toimeenpanon suunnittelua, toteuttamista ja seuran-
taa. Mahdollisuuksien mukaan tässä työssä tarkastellaan myös erilais-
ten sidosryhmien, kuten paikallisia yrityksiä edustavien yrittäjäjärjestö-
jen, osallistamista suunnittelutyöhön.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500

jorma.lamminmaki(a)hel.fi
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 252
Kertakäyttöastioita koskeva hankintaoikaisuvaatimus

HEL 2020-009917 T 02 08 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Vinpak Oy:n kertakäyttöastioiden yh-
teishankinnasta 12.2.2021 tehtyyn hankintapäätökseen kohdistuvan 
hankintaoikaisuvaatimuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 25.2.2021
2 Kuuleminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kertakäyttöastioiden yhteishankinnassa (H020-20) tarjouksen antanut 
Vinpak Oy on määräajassa esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen. Oi-
kaisuvaatimus kohdistuu hankintajohtajan 12.2.2021 § 13 tekemän 
hankintapäätöksen 1. hankintaohjelmaan. Vinpak Oy on valittanut 
asiasta myös markkinaoikeuteen.

Hankintaoikaisuvaatimus on tämän esityksen liitteenä. 
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Hankintaoikaisuvaatimuksessa esitetään hankinnan kumoamista tai 
keskeyttämistä, pyydetään tietoja voittaneen tarjouksen tuotteista (tuo-
tenimi, koko, muut perustiedot) sekä vaaditaan oikaisuvaatimukselle ja 
valitukselle asetetun määräajan jatkamista tietojen toimittamisen jäl-
keen. Viimeiseen vaatimukseen hankintayksikkö ei voi ottaa kantaa. 

Kaksi ensimmäistä vaatimusta käsitellään tässä esityksessä hankinta-
oikaisuvaatimuksena, eikä julkisuuslaissa tarkoitettuna päätöksenä, 
josta mahdollisesti valitettaisiin hallinto-oikeuteen. Hankintaoikaisukä-
sittelyyn on päädytty sen vuoksi, että asia on jo samanlaisena vireillä 
markkinaoikeudessa. Markkinaoikeudella on toimivalta ottaa pääasian 
ohella kantaa myös julkisuusasiaan. Tällä tavoin asia ei hajoa moneen 
eri valitusreittiin, mikä on vaatimuksen esittäjänkin kannalta parempi 
ratkaisu.

Asiassa on kysymys tarjousasiakirjoissa olleiden yksityiskohtaisten tuo-
tetietojen luovuttamisesta. Vinpak Oy on pyytänyt tietoja voittaneen tar-
jouksen tuotteista heti hankintapäätöksen tiedoksisaannin jälkeen. Vin-
pak Oy:stä tuli tuolloin sähköpostiviesti, jossa pyydettiin toimittamaan 
voittaneen tarjoajan 1. hankintaohjelman rivikohtaiset tuotetiedot.

Voittanut tarjoaja on ilmoittanut kaikki antamansa tuotetiedot, yksikkö-
hinnat ja tuotteisiin liittyvät tekniset tiedot liikesalaisuuksiksi. Koska 
hankintalain (1397/2016) 138 §:n mukaan hankintayksikön asiakirjojen 
julkisuuteen ja asianosaisen tiedonsaantioikeuteen sovelletaan viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999), hankin-
tayksikkö käsitteli Vinpak Oy:stä tullutta pyyntöä julkisuuslain mukai-
sesti.

Julkisuuslain 11 §:n mukaan asianosaisella on oikeus saada asiaa kä-
sittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen 
asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa kä-
sittelyyn. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole julkisessa hankinnassa toisen 
ehdokkaan tai tarjoajan liikesalaisuutta koskeviin tietoihin. Tieto tarjous-
ten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta on kuitenkin aina annetta-
va. Hankintapäätöksen liitteenä on ollut tieto kokonaishinnasta, mutta 
ei rivikohtaisia tuote- eikä hintatietoja.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan salassa pidettäviä 
viranomaisen asiakirjoja ovat sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja 
yksityisestä liikesalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka si-
sältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa kos-
kevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonhar-
joittajalle taloudellista vahinkoa.

Julkisuuslain perusteluiden mukaan liikesalaisuudella tarkoitetaan 
yleensä taloudellisluonteisia, lähinnä kaupankäynnin alaan kuuluvia yri-
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tyksen salaisuuksia. Liikesalaisuuteen sisältyy myös yrityskokemusten 
eli niin sanotun know how’n suoja. Tämä on kokemukseen perustuvaa 
taitoa tiedon hyväksikäytössä. Liikesalaisuus voi olla myös tekninen sa-
laisuus. Oikeuskäytännön mukaan esimerkiksi yksikköhinnat voivat olla 
liikesalaisuuksia.

Liikesalaisuuslain (595/2018) 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti 
liikesalaisuudella tarkoitetaan tietoa:

a) joka ei ole kokonaisuutena tai osiensa täsmällisenä kokoonpanona 
ja yhdistelmänä tällaisia tietoja tavanomaisesti käsitteleville henkilöille 
yleisesti tunnettua tai helposti selville saatavissa;

b) jolla a alakohdassa tarkoitetun ominaisuuden vuoksi on taloudellista 
arvoa elinkeinotoiminnassa; ja

c) jonka laillinen haltija on ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin sen suo-
jaamiseksi.

Koska tietoja koskeva tarjoajan salassapitotahto ei ole yksistään ratkai-
seva, vaan hankintayksikön on arvioitava asiaan liittyvät salassapitoint-
ressit kokonaisuutena, hankintayksikkö kysyi kirjallisesti voittaneelta 
tarjoajalta, saako sen 1. hankintaohjelmaan tarjoamat tiedot luovuttaa. 
Vastaus oli kieltävä.

Hankintaohjelman yksityiskohtaisten tietojen, tahdonilmaisujen ja saa-
tujen selvitysten perusteella tietoja ei luovutettu. Yksityiskohtaisilla tuo-
tetiedoilla ja niiden rivikohtaisilla yhdistelmillä voi olla elinkeinotoimin-
nassa taloudellista arvoa. Tiedoista on lisäksi mahdollista tehdä pää-
telmiä tarjoajan liiketoimintamalleista ja tarjousstrategioista, jolloin tie-
dot objektiivisesti arvioiden voivat sisältää liikesalaisuuden piirissä ole-
via tietoja.

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta on kuultu voittanutta tarjoajaa 
hallintolain 34 §:n mukaisesti. Kuulemisvastaus tämän esityksen liittee-
nä.

Hankintayksikkö on noudattanut hankintalaissa ja julkisuuslaissa han-
kintamenettelylle ja hankinnalle asetettuja säännöksiä. Hankintamenet-
telyssä ei näin ollen ole tapahtunut virhettä lain soveltamisessa eikä 
asiaan ole tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, 
ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Myöskään 
kuulemisessa ei ole noussut esiin sellaisia seikkoja, jotka muuttaisivat 
tätä käsitystä. 

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

Hankintalain (1397/2016) 138 §:n mukaan hankintayksikön asiakirjojen 
julkisuuteen ja asianosaisen tiedonsaantioikeuteen sovelletaan viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 25.2.2021
2 Kuuleminen

Oheismateriaali

1 Tietopyyntö
2 Pöytäkirjanote

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpai-
luttaminen Hankintajohtaja 04.03.2021 § 17

HEL 2020-009917 T 02 08 01 00

Päätös
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Hankintajohtaja päätti, että kertakäyttöastioiden yhteishankinnat han-
kintaohjelma yhden (1) osalta tehdään väliaikaisesti hankintalain 153 
§:ssä tarkoitetulla tavalla seuraavan toimittajan kanssa: 

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen 12.2.2021 kertakäyttöastioiden 
yhteishankinnasta, joka perustui kaupunginkanslian 27.11.2020 päivät-
tyyn tarjouspyyntöön H020-20, HEL 2020-009917. Hankinnasta on teh-
ty myös korjausilmoitus 18.12.2020.

- VeliMark Oy (2246772-8)

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

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo väliaikaisjärjestelyn aikana on 
noin 300 000 euroa. Hankinnan arvoa arvioitaessa on otettu huomioon 
yhden vuoden käsittelyaika markkinaoikeudessa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen 12.2.2021 kertakäyttöastioiden 
yhteishankinnasta, joka perustui kaupunginkanslian 27.11.2020 päivät-
tyyn tarjouspyyntöön H020-20, HEL 2020-009917. Hankinnasta on teh-
ty myös korjausilmoitus 18.12.2020.

Hankintajohtajan päätöksestä 12.2.2021 on hankintaohjelma yhden (1) 
osalta tehty valitus markkinaoikeuteen. Hankintalain 153 §:n mukaan 
jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikkö 
voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jollei hankintaa voida sen luon-
teen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Tätä hankintaa 
ei voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. 
Hankinnassa on kyse sellaisen hyödykkeen yhteishankinnasta, jota 
Helsingin kaupunkikonsernissa tarvitaan koko markkinaoikeuskäsittelyn 
ajan tehtävien hoitamiseen.

Väliaikaisjärjestely tehdään VeliMark Oy:n kanssa. Helsingin kaupungin 
nykyinen sopimus kertakäyttöastioista on päättynyt ja tarkoituksenmu-
kaisinta on solmia väliaikainen järjestely hankintamenettelyn H0202-20 
voittaneen tarjoajan kanssa.

Väliaikaisjärjestely on voimassa enintään siihen saakka, kun hankinta-
päätöstä 12.2.2021 koskeva valitus hankintaohjelma yhden (1) osalta 
on markkinaoikeuden ratkaisulla hylätty tai kun mahdollinen virhe han-
kintamenettelyssä on markkinaoikeuden antaman ratkaisun perusteella 
korjattu.
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Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä 
ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tar-
jousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

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

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankin-
nat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 12.02.2021 § 13

Lisätiedot
Minna Vinni, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031544

minna.vinni(a)hel.fi
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§ 253
Oikaisuvaatimus ja hallintokantelu Kulosaaren sillan ympäristön 
alueen (Kuorekarin alue) varauksesta

HEL 2021-002425 T 10 01 01 00

Päätös

A)

Kaupunginhallitus jätti tutkimatta sille osoitetun oikaisuvaatimuksen, jo-
ka koskee kaupunginhallituksen 8.2.2021, 114 § tekemää päätöstä Ku-
losaaren sillan ympäristön varaamisesta kumppanuuskaavoitusta var-
ten.

B)

Kaupunginhallitus totesi, että hallintokantelu ei anna aihetta toimenpi-
teisiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vaatimuskirjelmä

Muutoksenhaku

A) Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen 
johdosta annettu päätös

B) Muutoksenhakukielto, hallintokante-
lu

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kantelija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Muutoksenhakukielto, hallintokantelu
Liite 1

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, jota vaatimus koskee

Kaupunginhallitus on 8.2.2021, 114 § päättänyt tonttien varaamisesta 
asuntohankkeiden suunnittelua ja erillisiä tonttihakuja tai tonttikilpailuja 
varten. Päätöksen mukaan Helsingin kaupungin Kulosaaresta (42. 
kaupunginosa) varataan alue Kulosaaren sillan ympäristöstä, niin kut-
suttu Kuorekarin alue kumppanuuskaavoitusta varten luovutettavaksi 
myöhemmin päätettävällä ilmoittautumis- tai neuvottelumenettelyllä. 

Kaupunginhallituksen päätökseen on liitetty ilmoitus muutoksenhaku-
kiellosta, joka perustuu kuntalain 136 §:n mukaisesti siihen, että päätös 
koskee valmistelua. 

Kaupunginhallituksen päätös 8.2.2021 § 114

Vaatimuskirjelmä

Helsingin kaupungin kirjaamoon on 22.2.2021 saapunut Kulosaarelai-
set ry:n kirjelmä, jossa vaaditaan ensisijaisesti oikaisuvaatimuksena ja 
toissijaisesti hallintokanteluna kaupunginhallituksen päätöksen ku-
moamista siltä osin kuin se koskeen Kuorekarin alueen varaamista.  

Vaatimuskirjelmä on liitteenä 1.

Päätöksen muutoksenhakukelpoisuudesta ja oikaisuvaatimuksen tutkimatta jättäminen

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja 
kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Vaa-
timusten kohteena oleva päätös on pidetty nähtävänä kuntalain 140 §:n 
mukaisesti 18.2.2021. Päätökseen ei ole annettu ohjeita oikaisuvaati-
muksen tekemiseksi, joten kaupunginhallitukselle osoitettujen vaati-
musten saapumisen ajankohdalla ei ole niiden tutkimisen kannalta 
merkitystä.

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa 
tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (kuntalaki 136 §). Jos 
valmistelu- tai täytäntöönpanopäätöksestä tehdään oikaisuvaatimus tai 
valitus, se jätetään tutkimatta.

Kuntalain 141.3 §:n mukaan päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaa-
timusta eikä kunnallisvalitusta, on liitettävä ilmoitus muutoksenhakukiel-
losta. Ilmoituksessa on mainittava mihin säännökseen kielto perustuu.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 koh-
dan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2021&ls=11&doc=Keha_2021-02-08_Khs_7_Pk
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varaamisesta rakentamiseen. Kaupunginhallitus on päätöksellään 
8.2.2021, 114 § päättänyt alueen varaamisesta päätöksestä tarkemmin 
ilmenevällä tavalla kumppanuuskaavoitusta varten. Alueen varaami-
sessa on kyse kaupungin yksipuolisesta päätöksestä, että kaupunki ei 
varaa taikka luovuta aluetta varausaikana muille taikka muuhun tarkoi-
tukseen ja että kaupunki tulee vastaisuudessa luovuttamaan varatun 
alueen myöhemmin päätettävälle varauksensaajalle edellyttäen, että 
varauksensaaja on noudattanut varausehtoja. Varaus on tehty ainoas-
taan alueen suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten, eikä se 
suoraan taikka nimenomaisesti oikeuta mahdollisen tulevan tontin 
saamiseen.

Kaupunginhallituksen päätöksellä ei ole lopullisesti ratkaistu asiaa, sillä 
alueen suunnitteluperiaatteet, asemakaavoitus sekä varsinainen tontin 
luovutusta koskevat asiat tulevat myöhemmin lopullisesti ratkaistavaksi 
Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaisesti määräytyvän toimival-
taisten viranomaisen toimesta sen itsenäisen harkintavallan rajoissa. 
Päätöstä, joka ei ole lopullinen on kunnallishallinnossa pidetty vakiintu-
neen tulkinnan mukaan vailla valituskelpoisuutta olevana.

Hallintokantelu

Hallintokantelu ei ole hallintopäätöksen muuttamiseen tai kumoami-
seen tähtäävä oikeusturvakeino. Hallintolain muuttamisesta annetun 
lain esitöiden (HE 50/2013 vp s. 27) mukaan hallintokantelu ei antaisi 
aihetta enempiin toimenpiteisiin silloin, kun asia ei kuulu valvovan vi-
ranomaisen toimivaltaan, kantelu on vanhentunut, asia on vireillä toimi-
valtaisessa viranomaisessa tai asiassa voidaan hakea muutosta sään-
nönmukaisin muutoksenhakukeinoin.

Kantelija on esittänyt, että kaupunginhallitus on Kuorekarin alueen 
osalta lopullisesti päättänyt, että alue luovutetaan kumppanuuskaavoi-
tukseen, vaikka alueen merialueesta ei ole hankittu vesilain edellyttä-
mää aluehallintoviraston lupaa ja vaikka mitään niistä selvityksistä, joita 
maankäyttö- ja rakennuslaki kaavavalmistelun alussa edellyttää, ei ole 
hankittu.

Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoitus -palvelu valmistelee 
kaupunginhallituksen 8.2.2021, § 114 varauspäätöksen jälkeen alueelle 
suunnitteluperiaatteet kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi. 
Suunnitteluperiaatteissa selvitetään onko alue sopiva rakentamiseen. 
Mikäli suunnitteluperiaatteissa todetaan rakentamisen olevan alueelle 
mahdollista, päättää kaupunkiympäristölautakunta aluetta koskevan il-
moittautumis- ja neuvottelumenettelyn (hakumenettely) järjestämisestä, 
jonka tuloksen perusteella kaupunkiympäristölautakunta valitsee alu-
een varauksensaajan. 
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Asemakaavan muutos laaditaan mahdollisen tulevan varauksensaajan 
kanssa kumppanuuskaavoituksena. Kaikki kantelijan mainitsemat tar-
vittavat sekä lainsäädännön edellyttämät selvitykset ja luvat tullaan 
hankkimaan valmistelun yhteydessä. 

Asemakaavan muutosta koskevasta päätöksestä sekä alueelle mah-
dollisesti tulevien tonttien luovutuspäätöksestä on myöhemmin mahdol-
lisuus hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin. Näin ollen 
hallintokantelu ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vaatimuskirjelmä

Muutoksenhaku

A) Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen 
johdosta annettu päätös

B) Muutoksenhakukielto, hallintokante-
lu

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kantelija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Muutoksenhakukielto, hallintokantelu
Liite 1
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§ 254
Kalasataman Palvelu 2 Oy:n toiminta-alueen laajentaminen

HEL 2021-001371 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus:     

 oikeutti Kalasataman Palvelu 2 Oy:n (Y-tunnus 2831391-4) laajen-
tamaan toiminta-aluettaan liitteestä 1 ilmenevälle sopimusalueelle 3 
(Verkkosaaren pohjoisosa, Nihti) 

 hyväksyi liitteenä 2 ja 3 olevat sopimusalueen 3 rakennuttajasopi-
muksen sekä merkintä- ja käyttösopimuksen

 kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita Kalasataman Palvelu 2 
Oy:n laajentumisvaiheessa merkitsemään Helsingin kaupungin lu-
kuun sopimusalueen 3 osalta Kalasataman Palvelu 2 Oy:n A-
osakkeet kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotantopalvelul-
le varattujen ja vielä varaamattomien tonttien osalta (A-osake/ tontti, 
yhteensä 50 A-osaketta)

 osoitti 50 000 euroa talousarvion kohdasta 8 06 02 Muut kohteet 
kaupunginhallituksen käytettäväksi kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston käyttöön Kalasataman Palvelu 2 Oy:n A-
osakkeiden merkitsemistä varten (A-osake/1 000 euroa)

 kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhdessä so-
pimusalueen 3 tonttien varauksensaajien kanssa Kalasataman Pal-
velu 2 Oy:n toiminta-alueen laajentamiseen liittyvät tarpeelliset toi-
menpiteet

 kehotti kaupunkiympäristölautakuntaa huolehtimaan siitä, että so-
pimusalueen 3 asuntotonttien varaus- ja luovutusehtoihin sisällyte-
tään tonttien vuokralaisille tai omistajille velvollisuus kaupungin 
määräämin ehdoin tehdä liitteen 3 mukainen merkintä- ja käyttöso-
pimus Kalasataman Palvelu 2 Oy:n kanssa, merkitä/maksaa käyt-
tämiensä palvelukonseptien mukaisesti palveluyhtiön C3- ja/tai D-
osakkeita palveluyhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana ja 
ehdolla sekä suorittaa palveluyhtiölle investointikustannusten kat-
tamiseksi edellä mainittujen osakkeiden merkintähinnat indeksitar-
kistuksineen

 oikeutti kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittämi-
nen ja tontit -palvelun sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päälli-
kön allekirjoittamaan sopimusalueen 3 osalta rakennuttajasopimuk-
sen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sekä allekir-
joittamaan rakennuttajasopimuksen mukaiset kauppakirjat Kalasa-
taman Palvelu 2 Oy:n A-osakkeista. 
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimusalue 3
2 Rakennuttajasopimus 3
3 Merkintä- ja käyttösopimus 3
4 Arvioitu lopullinen toiminta-alue
5 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kalasatama Palvelu 2 Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian tausta

Kalasataman asuin- ja toimitila-alueen rakentaminen on alkanut vuon-
na 2010 Sörnäistenniemen alueen toteutuksella. Kaupunginhallitus on 
4.10.2010, 1084 § päättänyt perustaa Kalasataman Palvelu Oy nimisen 
yhtiön toteuttamaan ja järjestämään Sörnäistenniemen ja Kyläsaaren 
alueen (sopimusalue 1) asuntotontteja palvelevat yhteispihatontit, yh-
teiskerhotilat, autopaikoituksen sekä osakasyhteisöjen sisäiseen ja ul-
koiseen tiedottamiseen tarkoitetun alueportaalin.

Kalasataman rakentamisen edetessä Sompasaareen ja Verkkosaaren 
eteläosaan on kaupunginhallitus 5.9.2016, 764 § päättänyt perustaa 
Kalasataman Palvelu 2 Oy nimisen yhtiön (palveluyhtiö) toteuttamaan 
ja järjestämään mainittujen alueiden osalta (sopimusalue 2) asuntoton-
teille edellä mainitut vastaavat palvelut. 

Kalasataman Palvelu 2 Oy
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Kalasataman Palvelu 2 Oy:n tehtävänä on kaupunginhallituksen pää-
töksen, yhtiöjärjestyksen, rakennuttajasopimuksen sekä merkintä- ja 
käyttösopimusten mukaisesti toteuttaa keskitetysti Kalasataman sopi-
musalueille asemakaavoissa ja alueelta luovutettavien asuntotonttien 
vuokrasopimuksissa/kauppakirjoissa edellytetyt asuntotontteja palvele-
vat yhteispihatontit, yhteiskerhotilat ja maantasoiset autopaikat sekä 
alueportaali, eli niin sanottu palvelukonsepti.

Palveluyhtiön perustamisessa on varauduttu eri osakelajein toiminnan 
vaiheittaiseen laajentamiseen uusille sopimusalueille, joita ennakoi-
daan syntyvän toisen vaiheen jälkeen vielä viisi. Lisäksi varauduttiin 
siihen, että Kalasataman Palvelu Oy sulautuisi myöhemmin palveluyh-
tiöön.

Palveluyhtiön toimintaa rahoitetaan omakustannusperusteisesti. Palve-
luja käyttävät osakasyhteisöt (asuntotonttien vuokralaiset/omistajat) 
velvoitetaan niiden kanssa tehtävin sopimuksin palveluyhtiön äänival-
lattomiksi osakkeenomistajiksi. Osakasyhteisöt maksavat osakkeensa 
merkitessään merkintähinnan, jolla on ensisijaisesti tarkoitus kattaa 
palveluiden toteuttamisen investointikustannukset. Vastaavasti palve-
luiden käyttökustannukset katetaan yhtäläisin perustein osakasyhtei-
söiltä perittävillä osakelajikohtaisilla yhteispihatonttien, yhteiskerhotilo-
jen, autopaikkojen ja alueportaalin kuukausittaisilla käyttömaksuilla.

Palveluyhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa omistajil-
leen osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä palveluyhtiön oman toi-
minnan tukemiseen. Palveluyhtiöllä on oikeus hakeutua toiminnastaan 
arvonlisäverovelvolliseksi.

Päätösvaltaa käyttävät rakentamisvaiheessa äänioikeutettuina A-
osakkeenomistajina olevat rakennuttajat/rakennusliikkeet sekä varaa-
mattomien ja kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotantopalvelulle 
(ATT) varattujen tonttien osalta Helsingin kaupunki. 

Palveluyhtiön hallinto on tarkoitus luovuttaa rakennuttajilta/ rakennus-
liikkeiltä ja kaupungilta osakasyhteisöille viimeistään Kalasataman lo-
pullisen toiminta-alueen palvelukonseptien tultua valmiiksi rakennetuik-
si ja rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytyiksi käyttöön 
otettaviksi arviolta 2030-luvulla.

Palveluyhtiön toiminta-alueen laajentaminen

Palveluyhtiö voi yhtiöjärjestyksen ja sopimusten mukaan laajentaa toi-
minta-aluettaan sopimusalueelta 2 vaiheittain asemakaavoituksen ja 
rakentamisen etenemisen mukaan Kalasataman muille asemakaava-
alueille, eli sopimusalueille. Palveluyhtiöiden arvioitu lopullinen toimin-
ta-alue ilmenee liitteestä 4, johon on merkitty myös aikaisemmat sopi-
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musalueet. Tässä vaiheessa on varauduttu enintään yhteensä seitse-
mään sopimusalueeseen.

Palvelukonseptien toteuttaminen

Palveluyhtiön tehtävänä on toteuttaa, omistaa, vuokrata, luovuttaa, hal-
lita, ylläpitää ja uudistaa Kalasataman sopimusalueille asuntotontteja 
palvelevia maantasoisia autopaikkoja, yhteispihatontteja, yhteiskerhoti-
loja ja alueportaalia.  

Palveluyhtiö ei toteuta Kalasatamassa yhteispihatonttien kannen ala-
puolisia pysäköintilaitoksia, elleivät kaupunki ja palveluyhtiö jonkun so-
pimusalueen tai sen korttelin/kortteleiden osalta toisin päätä. Palvelu-
yhtiön toteuttavaksi voi tulla myöhemmillä sopimusalueilla myös auto-
paikkatonteille (LPA) toteutettavia maanpäällisiä pysäköintilaitoksia, 
mikäli kaupungin ja palveluyhtiön välillä näin sovitaan. Sopimusalueella 
3 palvelukonseptiin ei sisälly autopaikkoja.

Palveluyhtiön osakkeet

Yhtiöjärjestyksen mukaan palveluyhtiössä voi olla A-osakkeita, B1-, B2-
, B3-, B4-, B5-, B6- ja B7- osakkeita, C1-, C2-, C3-, C4-, C5-, C6- ja 
C7-osakkeita sekä D-osakkeita. B1–B7 osakkeet liittyvät autopaikkoi-
hin, C1–C7 osakkeet liittyvät yhteispihatontteihin ja D-osakkeet liittyvät 
yhteiskerhotiloihin ja alueportaaliin. Osakkeen
numero viittaa siihen sopimusalueeseen, jolla asuntotontti sijaitsee ja 
johon osakkeet muodostetaan. Esimerkiksi autopaikkoihin liittyvät B2-
osakkeet muodostuvat sopimusalueelle 2 ja vastaavasti yhteispihatont-
teihin liittyvät C4-osakkeet muodostetaan tulevalle sopimusalue 4:lle. 
Yhtiöjärjestys on liitteenä 5.

Investointikustannusten rahoittaminen

Palvelukonseptien investointikustannukset rahoitetaan sopimusalueit-
tain yhtäläisin perustein osakasyhteisöiltä suunnattujen osakeantien 
perusteella perittävillä B1–B7 osakkeiden sekä C1–C7 osakkeiden ja 
D-osakkeiden merkintähinnoilla. Lisäksi voidaan periä investointimak-
suja, siltä osin kuin niitä ei saada katettua osakkeiden merkintähinnoil-
la. 

Merkintähinnat ja investointimaksut määritellään sopimusalueittain, ei-
vätkä ne sisällä vastiketta suoritteesta tai oikeuta korvauksetta mihin-
kään palveluihin. Palvelujen käytöstä on maksettava erikseen käyttö-
maksuja. 

A-osakkeiden merkintähinta sijoitettiin yhtiön perustamisvaiheessa pal-
veluyhtiön osakepääomaan. Muutoin A-osakkeen sekä B osakelajin, C 
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osakelajin ja D osakelajin merkintähinta sijoitetaan sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon. 

Palveluyhtiön yhtiökokous vahvistaa investointimaksujen perusteet ja 
yksikköhinnat yhtiön ja osakkeenomistajan välisessä sopimuksessa 
sovittujen periaatteiden mukaisesti. Palveluyhtiön hallitus vahvistaa in-
vestointimaksujen maksuajan- ja tavan. 

Käyttökustannusten rahoittaminen

Palvelukonseptien käyttökustannukset rahoitetaan yhtäläisin perustein 
osakasyhteisöiltä perittävillä osakelajikohtaisilla käyttömaksuilla auto-
paikkojen, yhteispihojen, yhteiskerhotilojen ja alueportaalin käyttömak-
suilla siten kuin palveluyhtiön yhtiöjärjestyksessä on määrätty, ellei 
esimerkiksi jonkun osakasyhteisön erilaisesta palvelukonseptien käy-
töstä muuta johdu.

Käyttömaksujen osalta pyritään noudattamaan Kalasataman lopullisella 
toiminta-alueella yhtenäistä hinnoittelua, ellei palveluyhtiö asiassa muu-
ta päätä. 

Palveluyhtiön yhtiökokous vahvistaa vuosittain käyttömaksujen perus-
teet ja yksikköhinnat. Palveluyhtiön hallitus vahvistaa käyttömaksujen 
maksuajan ja -tavan.

Sopimusalueilla tehtävät sopimukset

Kunkin sopimusalueen osalta on tarkoitus tehdä samanlaisin periaat-
tein kaupungin ja varauksensaajien välillä rakennuttajasopimus sekä 
palveluyhtiön ja kunkin osakasyhteisön välillä merkintä- ja käyttösopi-
mus. Sopimusalueiden rakennuttajasopimukset sekä ja merkintä- ja 
käyttösopimukset pyritään laatimaan samoilla tai mahdollisimman sa-
manlaisilla ehdoilla. 

Osakkeiden merkintä sopimusalueella 3

Osakkeiden merkitseminen perustuu sopimusalueella 3 palveluyhtiön 
yhtiökokouksen yhtiön hallitukselle myöhemmin antamaan suunnattuun 
osakeantivaltuutukseen, jonka mukaisesti hallitus voi päättää osakean-
nin ehdoista annettavien osakkeiden osakelajikohtaisten enimmäis-
määrien mukaisesti. Sopimusalueella 3 palvelukonsepteihin ei sisälly 
autopaikkoja (B-osakelaji).

A-osakkeet

A-osakkeita merkitsevät asuntotonttien varauksensaajat sekä ATT:lle 
varattujen ja varaamattomien asuntotonttien osalta Helsingin kaupunki 
seuraavin ehdoin:  
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 Kutakin asuntotonttia kohden merkitään yksi (1) palveluyhtiön A-
osake.

 Mikäli asuntotontti on varattu yhteisesti useammalle varauksensaa-
jalle, A-osakkeen merkitsee suurimman kerrosneliömetrimäärän to-
teuttava varauksensaaja. Kerrosneliömetrimäärien ollessa samat A-
osakkeen merkitsijä valitaan arpomalla, elleivät varauksensaajat 
sovi asiaa.

 Mikäli asuntotontin asemakaavaan merkitty kerrosneliömetrimäärä 
on alle 500 k-m², A-osaketta ei merkitä tämän tontin osalta.

 Yksi A-osake tuottaa yhden äänen.
 A-osakkeen merkintähinta on määrältään tuhat (1 000) euroa per 

osake, ja se kirjataan laajentumisvaiheessa palveluyhtiön sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeen maksuaika ilmenee 
rakennuttajasopimuksesta 3.

 Mikäli varauksensaajien aloitteesta laadittavien tonttijakojen perus-
teella tonttien lukumäärä vähenee, palveluyhtiöllä on oikeus mitä-
töidä kukin ylimääräinen A-osake/tontti ja olla palauttamatta A-
osakkeen merkintähintaa 1 000 euroa varauksensaajalle tai varauk-
sensaaja velvollinen vaihtoehtoisesti maksamaan kunkin varaamat-
toman tontin osalta mainitun merkintähinnan A-osakkeen merkin-
neelle Helsingin kaupungille. Mikäli tonttijaolla muodostetaan uusia 
tontteja esimerkiksi tilanteessa, joissa tontilla on kaksi tai useampi 
varauksensaaja, kunkin uuden tontin varauksensaaja on velvollinen 
merkitsemään yleisen periaatteen mukaisesti yhden A-
osakkeen/tontti. 

Yhteispihatontteihin liittyvät C3-osakkeet

Palveluyhtiö toteuttaa osakasyhteisöjen käyttöön sopimusalueella 3 
vain Verkkosaaren pohjoisosan yhteispihatontit 10651/5, 10652/5 ja 
10657/5.

C3-osakkeita merkitsevät Verkkosaaren pohjoisosan asuntotonttien 
10651/1–4, 10652/1–4 ja 6 sekä 10657/1–4 tai niistä muodostettavien 
tonttien vuokralaisena/omistajana olevat osakasyhteisöt seuraavin eh-
doin:

 Kutakin asuntotontin kymmentä (10) kerrosneliömetriä kohti merki-
tään yksi (1) palveluyhtiön C3-osake, ellei palveluyhtiön hallitus 
muuta päätä. Osakkeiden lukumäärää laskettaessa kerrosneliömet-
rien pyöristys tehdään aina lähimpään kymmeneen kerrosneliömet-
riin.

 Mikäli asuntotonttia hallitsee ja/tai omistaa yhteisesti määräosin 
useampi osakasyhteisö, niin osakkeet jaetaan kerrosneliömetrien 
mukaisessa suhteessa, ellei palveluyhtiön kanssa sovita muuta pe-
rustetta. 
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 C3-osakkeet eivät tuota äänioikeutta. 
 C3-osakkeen merkintähinta perustuu omarahoitusosuuden arvioon 

59,16 euroa/tontin k-m² (RI 2005 = 100, 4/2016, ind. 124,22).
 C3-osakkeen merkintähinta sijoitetaan palveluyhtiön sijoitetun va-

paan pääoman rahastoon.

Yhteiskerhotiloihin ja alueportaaliin liittyvät D-osakkeet

D-osakkeita merkitsevät asuntotonttien vuokralaisina/omistajina olevat 
osakasyhteisöt seuraavin ehdoin:

 Kutakin asuntotontin sataa (100) kerrosneliömetriä kohti merkitään 
yksi (1) palveluyhtiön D-osake, ellei palveluyhtiön hallitus muuta 
päätä. Osakkeiden lukumäärää laskettaessa kerrosneliömetrien 
pyöristys tehdään aina lähimpään sataan kerrosneliömetriin.

 Mikäli asuntotonttia hallitsee ja/tai omistaa yhteisesti määräosin 
useampi osakasyhteisö, niin osakkeet jaetaan kerrosneliömetrien 
mukaisessa suhteessa, ellei palveluyhtiön kanssa sovita muuta pe-
rustetta. 

 D-osakkeet eivät tuota äänioikeutta. 
 D-osakkeen merkintähinta perustuu omarahoitusosuuden arvioon 

12,24 euroa/tontin k-m² (yhteiskerhotilat 10,71 euroa/tontin k-m² ja 
alueportaali 1,53 euroa/tontin k-m²) (RI 2005 = 100, 4/2016, ind. 
124,22).

 D-osakkeen merkintähinta sijoitetaan palveluyhtiön sijoitetun va-
paan pääoman rahastoon.

Merkintähinnan perusteena olevan omarahoitusosuuden tarkistaminen

Merkintähinnan perusteena olevan omarahoitusosuuden tarkistamisen 
periaatteet, kuten käytettävä rakennuskustannusindeksi 2005 = 100, 
tarkistamisen ajankohdat sekä kustannusten muuttuminen, ilmenevät 
tarkemmin liitteenä 3 olevan merkintä- ja käyttösopimuksen kohdasta 
6.5.1.

Palveluyhtiön hallitus vahvistaa erikseen C3-osakkeen sekä D-
osakkeen merkintähinnan sekä sen perusteena olevan omarahoituso-
suuden ja sen indeksitarkistuksen ennen tonttikohtaisen merkintä- ja 
käyttösopimuksen allekirjoittamista.

Sopimusalueen 3 palvelukonseptien (yhteispihatontit, yhteiskerhotilat ja 
alueportaali) toteuttamisesta syntyvien kustannusten ja osakkeiden 
merkintähintojen laskentaperusteena ovat olleet jo olemassa olevat Ka-
lasataman Palvelu Oy:n vastaavat kustannukset, joiden on arvioitu riit-
tävän kattamaan myös sopimusalueen 3 palvelukonseptien kustannuk-
set. 
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A-osakkeiden myyminen varauksensaajalle

Kaupunki sitoutuu rakennuttajasopimuksessa 3 myymään kohtuullisin 
ja tavanomaisin ehdoin kunkin varaamattoman asuntotontin osalta 
merkitsemänsä A-osakkeen uudelle varauksensaajalle sekä samalla 
huolehtimaan kauppakirjassa siitä, että ostaja sitoutuu uutena osapuo-
lena rakennuttajasopimuksen 3 mukaisiin oikeuksiin ja velvoitteisiin. 

Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelun sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimi huolehtii kaupungin osal-
ta palveluyhtiön mainittuihin A-osakkeisiin liittyvien kauppakirjojen alle-
kirjoittamisesta tontin vuokrasopimuksen/kauppakirjan allekirjoittamisen 
yhteydessä. Osakekaupat ovat käteiskauppoja, joiden osalta ostaja 
suorittaa varainsiirtoveron. Omistusoikeus siirtyy ostajalle kauppahin-
nan tultua maksetuksi kaupungille. 

Asiakirjojen valmistelu

Palveluyhtiön toiminta-alueen laajentamista sopimusalueelle 3 ja siihen 
liittyviä sopimusasiakirjoja on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympä-
ristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun, kau-
punginkanslian aluerakentamisprojektin ja Kalasataman Palvelu 2 Oy:n 
kanssa.

Toimivalta

Kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädet-
ty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luotta-
mushenkilölle. Kaupunginhallitus on vakiintuneesti päättänyt kaupungin 
omistamien alueiden osalta palveluyhtiöiden toiminta-alueiden laajen-
tamisesta uusille sopimusalueille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimusalue 3
2 Rakennuttajasopimus 3
3 Merkintä- ja käyttösopimus 3
4 Arvioitu lopullinen toiminta-alue
5 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kalasatama Palvelu 2 Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kymp sopimukset ja toiminnanohjaus
Kaupunkiympäristölautakunta
Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 16.02.2021 § 73

HEL 2021-001371 T 00 01 06

Verkkosaaren pohjoisosa, Nihti

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus:      

 oikeuttaa Kalasataman Palvelu 2 Oy:n (Y-tunnus 2831391-4) laa-
jentamaan toiminta-aluettaan liitteestä 1 ilmenevälle sopimusalueel-
le 3 (Verkkosaaren pohjoisosa, Nihti) ja esittää palveluyhtiön päätet-
täväksi mainittuun laajentumiseen liittyvät asiat

 hyväksyy liitteinä 2 – 3 olevat sopimusalueen 3 rakennuttajasopi-
muksen ja merkintä- ja käyttösopimuksen

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita palveluyhtiön laajen-
tumisvaiheessa merkitsemään Helsingin kaupungin lukuun sopimu-
salueen 3 osalta palveluyhtiön A-osakkeet asuntotuotannolle varat-
tujen ja vielä varaamattomien tonttien osalta (A-osake/ tontti, yh-
teensä 50 A-osaketta)

 osoittaa 50 000 euroa talousarvion kohdasta 8 06 02 Muut kohteet 
kaupunginhallituksen käytettäväksi kaupunginkanslian talous- ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2021 48 (99)
Kaupunginhallitus

Asia/11
12.04.2021

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

suunnitteluosaston käyttöön palveluyhtiön A-osakkeiden merkitse-
mistä varten (A-osake/1 000 euroa)

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan  yhdessä 
sopimusalueen 3 muiden tonttien varauksensaajien kanssa palvelu-
yhtiön toiminta-alueen laajentamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpi-
teet

 kehottaa kaupunkiympäristölautakuntaa huolehtimaan siitä, että so-
pimusalueen 3 asuntotonttien varaus- ja luovutusehtoihin sisällyte-
tään tonttien vuokralaisille tai omistajille velvollisuus kaupungin 
määräämin ehdoin tehdä liitteen 3 mukainen merkintä- ja käyttöso-
pimus 3 palveluyhtiön kanssa, merkitä/maksaa käyttämiensä palve-
lukonseptien mukaisesti palveluyhtiön C3- ja/tai D-osakkeita palve-
luyhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana ja ehdoin sekä suorit-
taa palveluyhtiölle investointikustannusten kattamiseksi  edellä mai-
nittujen osakkeiden merkintähinnat indeksitarkistuksineen.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus oikeuttaa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit-palvelun 
sopimukset ja toiminnanohjaus-tiimin päällikön allekirjoittamaan sopi-
musalueen 3 osalta rakennuttajasopimuksen 3 mukaiset kauppakirjat 
Kalasataman Palvelu 2 Oy:n A-osakkeista, jotka Helsingin kaupunki on 
merkinnyt palveluyhtiön laajentumisvaiheessa kunkin varaamattoman 
tontin osalta (A-osake/tontti), tuhannen (1 000) euron kauppahinnas-
ta/A-osake ja sopimaan kauppojen tarkemmat ehdot rakennuttajasopi-
muksen 3 mukaisesti ostajina olevien tonttien tulevien varauksensaa-
jien kanssa ehdolla, 

 että kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeus-
palveluita merkitsemään mainitut A-osakkeet ja osoittaa tarvittavat 
varat kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi 
A-osakkeiden merkitsemistä varten ja että palveluyhtiön yhtiöko-
kous päättää valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään laajentumi-
sen jälkeisistä suunnatuista osakeanneista ja

 että A-osakkeiden kauppakirjoissa siirretään kunkin tontin osalta 
kaikki rakennuttajasopimuksen 3 oikeudet ja velvoitteet sen tuleval-
le varauksensaajalle. 

Edellä mainituissa kaupoissa noudatetaan tarvittaessa ostajan valinnan 
osalta A-osakkeen merkitsemisessä noudatettavia periaatteita.

Esittelijä
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

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

martti.tallila(a)hel.fi
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§ 255
Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi katupuiden lisäämisestä 
Kyösti Kallion tielle Kulosaaressa

HEL 2020-007174 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
27.5.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään Kulosaaren Kyösti Kallion tie 2 A asemakaavan muut-
tamisen 27.5.2020 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan valtuutettu 
Mari Holopaisen toivomusponnen:

"Jatkosuunnittelussa ja tarkemmassa katusuunnitteluvaiheessa selvite-
tään mahdollisuudet korvata osa menetettävästä puistosta katupuita li-
säämällä, ja kadunvarsipysäköinnin lopullista määrää arvioimalla kou-
lun saattoliikenne turvaten."

Jatkosuunnittelussa on tutkittu toivomusponnen edellyttämällä tavalla 
mahdollisuuksia jättää tilaa katupuiden istuttamiselle Kyösti Kallion tien 
varteen. Kun otetaan huomioon puiden kasvualustan vaatima tila, ny-
kyiset ja uudet rakennukset, rakenteet ja niille välttämättömät tonttiliit-
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tymä sekä kadunvarsipysäköinnin tarve, olisi katupuita enimmilläänkin 
mahdollista lisätä niin vähän, etteivät ne muodostaisi merkittävää ko-
konaisuutta. Kadunvarsipysäköinnille on alueella paljon kysyntää, jota 
synnyttävät mm. läheisen koulun saattoliikenne, ostoskeskuksessa 
asiointi, kadun eteläreunaan sijoitettava kierrätyspiste sekä toistaiseksi 
toteutumaton tonttirakentaminen. Kaupunginhallitus katsoo kaupun-
kiympäristölautakunnan tapaan, että aloitteessa esitetyltä katualueelta 
ei näin ollen ole tarkoituksenmukaista varata tilaa katupuiden istutta-
mista varten. 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että Kulosaaren Kyösti Kallion tie 2 
A:n asemakaavan muutoksesta on tehty neljä valitusta, jotka ovat par-
haillaan vireillä Helsingin hallinto-oikeudessa.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Lauta-
kunta äänesti asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun. Asian kä-
sittelyä jatkettiin äänin 7 - 6. Vastaus on lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria
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Kaupunkiympäristölautakunta 17.11.2020 § 676

HEL 2020-007174 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Läpimenevänä asemakaavallisena suunnitteluperiaatteena Kulosaaren 
kerrostaloalueella on ollut muiden helsinkiläisten metsäkaupunki-
ihannetta noudattavien asuntoalueiden tapaan avokortteliperiaate siten, 
että samansuuntaisten rakennuslamellien väliin jäävät vehreät pihatilat 
ja metsä soljuu modernistisen ohjelman mukaisesti rakennusten välistä 
ja pihojen läpi. Tämä periaate ilmenee siten, että Kulosaaressa, Itäväy-
län eteläpuolella, ei kaduilla pääsääntöisesti ole istutettuja katupuita. 
Katualueilla on joitakin itsestään kylväytyneitä tai muuten kuin kadun 
rakentamisen kautta kasvavia puita. Ainoa poikkeus on Adjutantinpolun 
jalankulkua ja pyöräilyä palveleva katualue, jonka reunaan on istutettu 
pihlajia. Alueen kasvillisuusrakenne muodostuu siten pääosin tonteilla 
ja puistoissa olevista runsaslukuisista puista ja muusta kasvillisuudes-
ta, jotka luovat myös katualueille vehreää ilmettä. 

Kyösti Kallion tien länsipäähän, Svinhufvudintien ja Tupavuoren välisel-
le osuudelle on suunniteltu asemakaavoituksen tilavaraussuunnittelun 
yhteydessä pysäköintipaikkoja palvelemaan jatkossa alueen asiointia 
27 kappaletta ja kahden auton mittainen pysäyttämispaikka. Paikat 
ovat kadun suuntaisia. Alueen asiointipysäköintiä synnyttävät kadun 
eteläreunalla oleva koulu ja erityisesti sen saattoliikenne sekä kadun 
pohjoispuolella oleva ostoskeskus, jolla ei ole tontillaan pysäköintipaik-
koja. Lisäksi kadun eteläreunaan on sijoittumassa kierrätyspiste, jossa 
on keräysastia tavanomaisille kierrätysjätteille. Kierrätysastioiden ja 
kierrätettävien artikkeleiden määrän lisäämiseen on varauduttu. Pysä-
köintipaikat jakautuvat siten, että kadun pohjoisreunalla on 18 auto-
paikkaa sekä pysähtymispaikka ja eteläreunassa 16 autopaikkaa. Lä-
hialueella on nykyisin pysäköintikysyntää, jota lisää toistaiseksi toteu-
tumaton tonttirakentaminen. Tähän vaikuttaa muun muassa läheisen 
kirkon pysäköinti, jolle osoitettu erillinen alue poistuu käytöstä.

Joukkoliikenteeseen varautumisen ja asukkailta saadun palautteen 
mukaan ostoskeskuksen nykyiseen ajorataan nähden kohtisuora pysä-
köinti aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita. Kohtisuoria paikkoja on ny-
kyisin 19 kpl ja ne sijaitsevat osittain tontilla. Uudessa tilanteessa os-
toskeskuksen edustalle on suunniteltu 9 paikkaa sijoittuen kaikilta osin 
katualueelle, jotka ovat myös välttämättömän tarpeellisia ostoskeskuk-
sen elinvoimaisuuden kannalta. Kadun varren pysäköinti on suunniteltu 
kadun suuntaiseksi palvelemaan kaikkia käyttäjiä. Uuden asemakaa-
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van myötä katualueen levennys antaa mahdollisuuden näistä mainituis-
ta 27 paikoista 9:lle.

Kadulla katupuulle/puille varattavan viherkaistan leveys on vähintään 
3m. Kasvualustan tilavuustarve/puu vaihtelee tilanteesta riippuen noin 
7-25 kuution välillä. Kun otetaan huomioon kasvualustan vaatima tila, 
nykyiset ja uudet rakennukset, rakenteet ja niille välttämättömät tontti-
liittymä sekä tarve varata ostoskeskuksen kohdalle suunnitellut paikat, 
olisi kadun pohjoisreunaan mahdollista sijoittaa yksi puu, jolloin pysä-
köintipaikkoja poistuisi kadun eteläreunasta 2 kappaletta suunnitellusta. 

Kadun eteläreunaan, koulun puolelle olisi mahdollista sijoittaa puita 
enemmän, koska seinälinjat ovat kauempana ja rajoittavia ajoliittymiä 
on vähemmän. Eteläreunassa noin 100 metrin matkalle pysäköinnin 
lomaan puita saisi enintään 5 kappaletta normaalimitoituksella. Tällöin 
pohjoisreunalle ei mahtuisi pysäköintipaikkoja uuden asemakaava 
mahdollistamalla tavalla. Mikäli maksimimäärän sisältämä kierrätyspis-
teen kohdan pysäköinti jaksotettaisiin puuistutuksin niin ostoskeskuk-
sen kohdalta poistuisi 5 paikkaa, ellei saataisi sovittua jalankulun sijoit-
tamisesta osin tontin puolelle, jossa se nykyisinkin on.

Katupuita olisi enimmilläänkin mahdollista lisätä niin vähän, etteivät ne 
muodostaisi merkittävää kokonaisuutta. Ottaen huomioon pysäköinnin 
keskittynyt, yleisiä tarpeita palveleva kysyntä kyseessä olevalle katua-
lueelle ei ole tarkoituksenmukaista suunnitella katupuita.

Katupuiden istuttaminen Kyösti Kallion tielle ei ole perusteltua.

Käsittely

17.11.2020 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Tuomas Rantanen: Lautakunta palauttaa asian uudelleen valmisteluun 
siten, että Kyösti Kallion katusuunnitelmassa jätetään tilaa ympäristön 
vehreyttä lisääville katupuille. 

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Asian käsittelyn palauttamisesta äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista. 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Lautakunta palauttaa asian uudelleen valmisteluun siten, 
että Kyösti Kallion katusuunnitelmassa jätetään tilaa ympäristön veh-
reyttä lisääville katupuille. 
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Jaa-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Atte Ka-
leva, Jape Lovén, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 6
Mia Haglund, Noora Laak, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Anni 
Sinnemäki, Mikko Särelä

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 7 - 6.

10.11.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
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§ 256
Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi uima-altaan tila- tai 
tonttivarauksesta Koskelan alueen suunnittelussa

HEL 2020-010226 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
9.9.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteis-
tä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 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 Sinikka Vepsän aloitetta Koskelan seniori-
keskuksen vesiliikuntatiloista kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu 
Arja Karhuvaaran ehdottaman toivomusponnen: Kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että kaupunki tutkii mahdollisuuden tehdä tila- tai tonttialue-
varaus Koskelan alueen suunnittelussa mahdollisen myöhemmin toteu-
tuvan uima-altaan rakentamiseksi.  

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan 
lausunto. Ehdotettu tila- tai tonttialuevarauksen tarve on selvitetty ja ar-
vioitu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Yksittäis-
ten ja erillisten vesiliikunta-altaiden tai -tilojen ylläpito on toiminnallisesti 
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ja taloudellisesti haastavaa. Viime vuosina on suljettu mm. yksityisten 
tahojen ylläpitämiä pieniä vesiliikunta-, kuntoutus- ja terapia-altaita. 
Uimaharrastusmahdollisuuksia tulee jatkossa kehittää keskittämällä 
toimintoja suuremmiksi uimahalli- ja maauimalakokonaisuuksiksi.           

Koskelan alueen suunnittelussa ei ole tarkoitus tehdä tila-tai tonttialue-
varausta mahdollisesti myöhemmin rakennettavaa uima-allasta varten. 
Merkittävän parannuksen alueen uintipalveluihin tuonee Mäkelänrin-
teen uintikeskuksen laajennuksen suunniteltu kaavamuutos. Lisäksi 
mm. Jätkäsaaren bunkkerin uimahallitilojen valmistuminen vuonna 
2024 parantaa vesiliikunnan harrastusmahdollisuuksia kaupungissa 
yleisesti.       

Kaupunginhallitus on aiemmin toimittanut vastaavanlaiset selvitykset 
samaa asiaa koskeviin toivomusponsiin 5.3.2018 § 130 ja 131. Kau-
punginvaltuusto on käsitellyt samaa asiaa koskevan valtuustoaloitteen 
9.9.2020 § 211.    

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
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Kaupunkiympäristölautakunta 16.03.2021 § 126

HEL 2020-010226 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Liikuntapaikkojen rakentaminen, ylläpitäminen ja liikuntapalvelujen tuot-
taminen ja kehittäminen kuuluvat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vas-
tuualueisiin. Tämän vuoksi tehtäessä mahdollisia tila- ja tonttialueva-
rauksia liikuntapaikkojen, kuten uima-altaan, uimahallin tai muun vesi-
liikuntatilan rakentamista varten, tulee selvittää ja ottaa huomioon po. 
toimialan tarpeet ja mahdollisuudet uuden vesiliikuntapaikan ja -
palvelun rakentamiseen, ylläpitämiseen, tuottamiseen ja kehittämiseen.

Tila- tai tonttialuevarauksen tarpeen arvioimiseksi mahdollista myö-
hemmin toteutettavaa uima-allasta varten Koskelan alueelle kaupun-
kiympäristön toimiala pyysi asiassa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta 
lausuntoa 20.1.2021. Lausunto on pyydetty antamaan 28.2.2021 men-
nessä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteaa 15.2.2021 antamassaan lau-
sunnossa, että toimialan liikuntapalvelut ei pidä tila- tai tonttialueva-
rauksen tekemistä Koskelan alueelle tarpeellisena myöhemmin raken-
nettavaa uima-allasta varten. Lausunnon mukaan yksittäisten ja erillis-
ten vesiliikunta-altaiden tai -tilojen ylläpito on toiminnallisesti sekä ta-
loudellisesti haastavaa ja tämän seurauksena on viime vuosina suljettu 
muun muassa useita yksityisten tahojen ylläpitämiä pieniä vesiliikunta-, 
kuntoutus- ja terapia-altaita. Tämän vuoksi yksittäisten vesialtaiden tai -
tilojen rakentamisen sijaan uimaharrastusmahdollisuuksia tulisi jatkos-
sa kehittää keskittämällä toimintoja suuremmiksi uimahalli- ja maaui-
malakokonaisuuksiksi. 

Lausunnon mukaan liikuntavirasto on teettänyt vuonna 2017 liikunta-
paikkojen saavutettavuustarkastelun. Po. selvityksen lopputuloksissa ei 
käynyt ilmi, että Koskelan alueella olisi kaupungin muihin alueisiin ver-
rattuna heikompi asetelma vesiliikuntapalveluiden kohdalla. Lausun-
nossa todetaan, että tilanteen voidaan olettaa pysyneen viime vuosina 
suurimmalta osin ennallaan, eikä täten uima-altaan rakentamiselle 
Koskelaan ole erityisiä perusteita. Lisäksi lausunnossa huomautetaan, 
että tällä hetkellä aktiivisista uimapaikkarakennushankkeista Pirkkolan 
Plotin peruskorjaus valmistuu arvion mukaan vuonna 2021 ja Jätkäsaa-
ren Bunkkerin uimahallitilat vuonna 2024. Molemmat hankkeet paran-
tavat vesiliikunnan harrastamisen edellytyksiä Helsingissä. Lisäksi Mä-
kelänrinteen uintikeskuksen tontilla valmistellaan kaavamuutosta, mikä 
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mahdollistaisi uintikeskuksen laajentamista ja merkittävän parannuksen 
myös läheisen Koskelan alueen uintipalveluihin. Lausunnossa huomau-
tetaan, että tulevaisuudessa vastaavanlaisten liikuntapaikkojen raken-
taminen edellyttäisi liikuntapaikkarakentamisen investointi- ja ylläpito-
määrärahojen merkittävää kasvattamista. 

Lausunnossa todetaan lisäksi, että edellä todetut näkemykset noudat-
televat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan aiempia kannanottoja. Kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 3.10.2017 (§ 54 ja § 55) antanut lau-
sunnot valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponnesta koskien Käpylin-
nan korvaavia tiloja Koskelassa ja valtuutettu Yrjö Hakasen toivomus-
ponnesta vesiliikuntamahdollisuuden huomioimiseksi Koskelan sairaa-
la-alueen suunnittelussa sekä 11.2.2020 (§ 26) valtuutettu Sinikka 
Vepsän ym. valtuustoaloitteesta Koskelan monipuoliseen seniorikes-
kukseen tarvittavista vesiliikuntatiloista. 

Kaupunkiympäristölautakunta huomauttaa, että varsinaisen Koskelan 
(Koskelan kaupunginosa) alueen Y-tontit (eli yleisen rakennuksen ton-
tit, joita tarvitaan julkisten palveluiden tuottamiseen ja julkishallintoa 
varten) tarvitaan alueella laajenevaan koulu- ja päiväkotikäyttöön. Kos-
kelan varikon aluetta (sijaitsee Kumpulassa) suunnitellaan kaavoituk-
sessa ensisijaisesti teknisen huollon alueena, jonka yhteyteen pyritään 
mahdollistamaan uutta asuinrakentamista sekä liiketilaa pikaraitiotien 
tulevan pysäkin lähelle ja säilyttämään lähivirkistykseen osa nykyisestä 
puistoalueesta. Koskelan varikon alueen koko ja muoto eivät sovi uima-
altaan sijoittamiseen niin, etteivät muun lähiliikunnan mahdollisuudet 
siitä kärsisi. Lisäksi etäisyys (linnuntietä) Annalankentältä Kumpulan 
maauimalaan on noin 800 m ja Mäkelänrinteen uimahalliin noin 2 km. 

Kuten edellä todettu, kaupungin organisaatiossa liikuntapaikkojen ra-
kentaminen, ylläpitäminen ja liikuntapalvelujen tuottaminen ja kehittä-
minen kuuluvat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuualueisiin.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan lausunnon mukaan liikuntapalvelut ei 
pidä tila- tai tonttialuevarauksen tekemistä Koskelan alueelle tarpeelli-
sena myöhemmin rakennettavaa uima-allasta varten.  Lisäksi Koskelan 
alueen suunnittelussa ei ole osoittaa mainittuun tarpeeseen sopivaa Y-
tonttia. 

Näin ollen kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että mahdollisuutta tila- 
tai tonttialuevaraukselle Koskelan alueen suunnittelussa mahdollisen 
myöhemmin toteutuvan uima-altaan rakentamiseksi ei näillä tiedoin ole, 
vaan yksittäisten vesialtaiden tai -tilojen rakentamisen sijaan uimahar-
rastusmahdollisuuksia tulisi jatkossa kehittää keskittämällä toimintoja 
suuremmiksi uimahalli- ja maauimalakokonaisuuksiksi.

Esittelijä
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 73889

tiina.aitta(a)hel.fi
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§ 257
Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen mark-
kinaehtoisesti toimiville tytäryhteisöille

HEL 2020-005509 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä markkinaehtoisesti toimiville tytäryh-
teisöille omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.

Käsittely

1. Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Päätösehdotukseen lisätään kohta: Hyväksyes-
sään markkinaehtoisesti toimiville tytäryhteisölle omistajastrategiat 
Palmian strategiaa täydennetään lisäämällä yhdeksi keskeiseksi mitta-
riksi 'ilmastoystävällisen ruoan lisääminen' Hiilineutraali Helsinki 2035 -
ohjelmaan liittyen.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

2. Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Päätösehdotukseen lisätään seuraava kohta: Hy-
väksyessään markkinaehtoisesti toimiville tytäryhteisölle omistajastra-
tegiat, Palmian omistajastrategiasta poistetaan (Omistusrakenne ja - 
järjestelyt) seuraavat kohdat:

• Kaupungin omistusta Palmia-konsernista voidaan vähentää taikka sii-
tä tai sen osista voidaan kokonaan luopua, jos se on taloudellisesti 
ja/tai toiminnallisesti perusteltua.
• Konserni voi tarvittaessa luopua yhdestä tai useammasta nykyisestä 
palveluryhmästä, jos se on kannattavuuden ja kilpailukyvyn kannalta 
perusteltua.

Kannattaja: Tomi Sevander

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon 1. vastaehdotuksen mukaisesti muu-
tettuna

Jaa-äänet: 8
Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wil-
le Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori
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Ei-äänet: 7
Fatim Diarra, Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, 
Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 7. 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon 2. vastaehdotuksen mukaisesti muu-
tettuna

Jaa-äänet: 11
Fatim Diarra, Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus 
Rantala, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Reetta Van-
hanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 4
Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 4.

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

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Finlandia-talo Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1

Helsingin Satama Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
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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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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-
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.
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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,

 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-
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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-
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. 
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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.

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.
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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.

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 kaupunki Pöytäkirja 15/2021 67 (99)
Kaupunginhallitus

Asia/14
12.04.2021

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 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.

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

Esittelijä



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2021 72 (99)
Kaupunginhallitus

Asia/14
12.04.2021

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

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 258
Henkilöstöraportti 2020

HEL 2021-003303 T 01 00 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupungin henkilöstöraportin vuo-
delta 2020. 

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

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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 
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-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2021 74 (99)
Kaupunginhallitus

Asia/15
12.04.2021

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

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. 
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-
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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

1 Helsingin kaupungin henkilöstöraportti 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 29.03.2021 § 230

HEL 2021-003303 T 01 00 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

29.03.2021 Pöydälle

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
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§ 259
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 antoi 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-
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 
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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.

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

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikeusministeriö Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 3
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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.
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Oikeusministeriö on 18.3.2021 julkaistulla lausuntopyynnöllään 
(VN/2750/2020) pyytänyt lausuntoja rikosasioiden sovittelupalveluiden 
siirrosta oikeusministeriön hallinnonalalle sekä ohjausryhmän raportista 
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-
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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 
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.
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Helsingin kaupunki sovittelupalveluiden tuottajana on sitoutunut tuot-
tamaan, kehittämään ja tukemaan sovittelupalvelua ja sen henkilöstöä 
huomioiden nykyisen valtiollisen ohjaajan, THL:n linjaukset toiminnan 
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.
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Kuten lausunnossa on jo aiemmin todettu, Helsingin kaupunki on tuot-
tanut jo vuodesta 1990 omana palvelunaan rikos- ja riita-asioiden sovit-
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-
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tua yhteiskunnalliseen toimintaan, auttaa konfliktien osapuolia sovinnon 
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 
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osa kanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikköä. Helsin-
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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2021 86 (99)
Kaupunginhallitus

Asia/16
12.04.2021

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

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.

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

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikeusministeriö Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 3

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.03.2021 § 234

HEL 2021-003719 T 00 01 06

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

29.03.2021 Pöydälle

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
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§ 260
Kaupunginvaltuuston 31.3.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 31.3.2021 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

63 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

64 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

65 §, Kyselytunti

66 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokousaikoihin 2021

Ei toimenpidettä.

67 §, Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle ja Taloushallintopaveluliikelaitokselle.

68 §, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle ja Taloushallintopaveluliikelaitokselle.

69 §, 70 § Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsin-
gin käräjäoikeudelle.

71 §, Hallintosäännön muuttaminen, toimivalta keskushallinnon käytettävissäole-
vien avustusmäärärahojen jakamisessa

Ei toimenpidettä.

72 §, Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen

Tiedoksi toimialoille, liikelaitoksille ja virastoille.

73 §, Valtuutettu Kati Juvan aloite matkakorttien ja kaavakkeiden saattamisesta su-
kupuolineutraaleiksi

74 §, Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoitusosuuden korottaminen
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Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Stadion-säätiö sr:lle.

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

75 §, Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksenhankesuunni-
telma

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
tolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

76 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Pasila, Posti-
puisto, tontti 17116/6)

Kaupunginhallitus päättää myydä tontit 17116/1, 5 ja 7 sekä oikeuttaa 
tonttipäällikkö tai tämän valtuuttama:

 allekirjoittamaan toteutussopimus sekä tekemään siihen tarvittaessa 
vähäisiä muutoksia

 allekirjoittamaan kiinteistökaupan esisopimus ja sen perusteella teh-
tävät kauppakirjat sekä

 tekemään kiinteistökaupan esisopimukseen ja kauppakirjoihin tarvit-
taessa vähäisiä muutoksia.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Bonava Suomi Oy:lle. 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

77 §, Konalan Kolsarintie 7-11 asemakaavan muuttaminen (nro 12616)

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksel-
le, Kaavamuutoksen hakijalle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle 
ja   Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle,  ja asema-
kaavoitus/Koski.

78 §, Vuosaaren Merikorttikuja 6:n asemakaavan muuttaminen (nro12553)

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksel-
le, Kaavamuutoksen hakijalle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, 
Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.  ja   Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut –kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle, asemakaa-
voitukselle,  ja asemakaavoitus/Koski.
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79 §, Malmin Nallenrinteen asemakaavan muuttaminen (nro 12577)

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksel-
le, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –
kuntayhtymälle.  ja   Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhty-
mälle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes), Museovirastolle, 
kultturiympäristön suojelu.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle, asemakaa-
voitukselle ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

80 §, Malmin lentoasemankortteleiden asemakaavan muuttaminen (nro12623)

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksel-
le, Gasgrid Finland Oy:lle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, 
Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.  ja   Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut –kuntayhtymälle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle 
(Tukes),  Museovirastolle, kulttuuriympäristön suojelu. 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle, asemakaa-
voitukselle 

81 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 19-26 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 261
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 13-14

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 6.4.2021
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 30.3.3021
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 8.4.2021
pelastuslautakunta 30.3.2021
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.3.2021
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto 8.4.2021
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 30.3.3021
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 8.4.2021
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos 30.3.2021
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 8.4.2021
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 244, 245, 246, 247 (B)), 248, 251, 255, 256, 258, 259, 260 
ja 261 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 247 (A)), 249, 250, 254 ja 257 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 252 §.

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

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 253 § (A)).

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
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 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

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-
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män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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5
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 253 § (B)).

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Hallintolaki 53 d §
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mika Raatikainen Fatim Diarra

Pia Pakarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 21.04.2021.


