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Kokousaika 26.04.2021 16:00 - 17:15

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

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

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

heenjohtaja
varapuheenjohtaja

Honkasalo, Veronika (etänä)
Pakarinen, Pia (etänä) apulaispormestari
Raatikainen, Mika (etänä)
Rantala, Marcus (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
Rydman, Wille (etänä)
Sazonov, Daniel (etänä)
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vesikansa, Sanna (etänä) apulaispormestari
Vuorjoki, Anna (etänä)
Yanar, Ozan (etänä) saapui 16:05, poissa: 292 - 294 §
Meri, Otto (etänä) varajäsen

Muut

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

johtaja
esteellinen: 308 §

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

Sarvilinna, Sami (etänä) kansliapäällikkö
esteellinen: 312 - 313 §

Aho, Mikko (etänä) kaupunkiympäristön toimialajohtaja
poistui 17:10

Jolkkonen, Juha (etänä) sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja

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

Pohjolainen, Liisa (etänä) kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
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lajohtaja
Enroos, Asta (etänä) vs. henkilöstöjohtaja
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
Turtola, Ilona viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Jäntti, Sanna-Mari (etänä) yhteysjohtaja

asiantuntija
saapui 16:35, poistui 16:46, läsnä: 
306 §

Karvinen, Marko (etänä) strategiapäällikkö
asiantuntija
saapui 16:35, poistui 16:46, läsnä: 
306 §

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
292 - 316 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
292 §, 306 §, 310 §, 315 §

Juha Summanen hallintojohtaja
293 - 294 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
295 - 305 §, 307 - 309 §, 311 §, 314 
§, 316 §

Tuula Saxholm vs. kansliapäällikkö
312 - 313 §

Pöytäkirjanpitäjä

Pilvi Ainola hallintoasiantuntija
292 - 316 §
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§ Asia

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

293 Asia/2 V 5.5.2021 Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

294 Asia/3 V 5.5.2021 Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

295 Asia/4 V 5.5.2021, Määrärahojen siirtäminen kaupungin palkkakehityssuunni-
telman toteuttamiseksi vuoden 2021 talousarviossa

296 Asia/5 V 5.5.2021, AM-ohjelman 2020 seurantaraportti 2021

297 Asia/6 V 5.5.2021, Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite työmaiden turvalli-
suuspuutteisiin puuttumisesta katutyökoulutusta kehittämällä

298 Asia/7 V 5.5.2021, Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite terapiatakuun to-
teuttamisesta

299 Asia/8 V 5.5.2021, Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite lainsää-
däntöaloitteen tekemisestä kannabiksen laillisesta tuotannosta ja 
myynnistä Helsingissä

300 Asia/9 V 5.5.2021, Valtuutettu Kati Juvan aloite ICAN-kampanjan kaupunki-
vetoomuksen allekirjoittamiseksi

301 Asia/10 V 5.5.2021, Valtuutettu Fatim Diarran aloite ruokarekkojen sähkön-
saannin helpottamisesta

302 Asia/11 V 5.5.2021, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite tekonurmikentistä 
kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön

303 Asia/12 V 5.5.2021, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite maksuttomien kuu-
kautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille

304 Asia/13 V 5.5.2021, Valtuutettu Jukka Järvisen aloite päihteettömistä asumis-
palveluista

305 Asia/14 V 19.5.2021, Valtuutettu Mia Haglundin aloite asunnon saannin hel-
pottamisesta turvakotijakson jälkeen

306 Asia/15 Kaupunkistrategian 2017–2021 toteutumisen arviointi

307 Asia/16 Lausunto ympäristöministeriölle yhteishallintolain uudistuksen suunta-
viivoista

308 Asia/17 Alueen vuokraaminen Herttoniemestä Helsingin Liikuntahallit Oy:lle 
jäähallin rakentamista varten
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309 Asia/18 Alueen vuokraaminen Puotilankentältä Puotilan Liikuntapuisto Oy:lle

310 Asia/19 Maanhankintaan ja asemakaavoitukseen liittyvät maapoliittiset periaat-
teet ja niiden soveltamisohje

311 Asia/20 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite liikenneturvallisuuden parantamises-
ta Leikosaarentiellä Aurinkolahdessa

312 Asia/21 Hankintaoikaisuvaatimus oto. viestintäjohtajan päätökseen 13.6.2018 
§ 3 koskien viestintäpalvelujen hankintaa Saksassa ja saksankielisillä 
alueilla 1.7.–31.12.2018

313 Asia/22 Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen päätökseen 3.2.2021 § 3 kos-
kien Helsingin kaupungin viestintäpalveluhankintoja koskevaa vahin-
gonkorvausvaatimusta

314 Asia/23 Kaupunginvaltuuston 21.4.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

315 Asia/24 Kaupunginvaltuuston 21.4.2021 § 88 tekemän päätöksen täytäntöön-
pano: Määrärahan myöntäminen liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluon-
toisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi

316 Asia/25 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 292
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää-
tösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Wille Rydma-
nin ja Nasima Razmyarin sekä varatarkastajiksi Sanna Vesikansan ja 
Veronika Honkasalon.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 293
V 5.5.2021 Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2021-004046 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää Kimmo Tiilikaiselle eron varavaltuutetun 
luottamustoimesta.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 26.3.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kimmo Tiilikainen (kesk.) on 26.3.2021 pyytänyt eroa varavaltuutetun 
luottamustoimesta. Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan 
luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Valtuusto myöntää eron 
valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokai-
sen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan en-
simmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin val-
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tuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Varavaltuutettujen määrä jää näin 
ollen vajaaksi.

Vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on 
valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettu-
ja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana va-
jaaksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 26.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 294
V 5.5.2021 Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2021-004577 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Paavo Väyryselle eron kaupunginvaltuutetun luottamus-
toimesta

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

 toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Kristillisdemokraattien ja 
Sinisten valtuustoryhmälle toisen (2.) varavaltuutetun valtuustokau-
den lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 31.3.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Paavo Väyrynen (TH) on 31.3.2021 pyytänyt eroa kaupunginvaltuute-
tun luottamustoimesta. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua 
hänet uudeksi valtuutetuksi tulee sijaantulojärjestyksen mukaisesti Kris-
tillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ensimmäinen varaval-
tuutettu Mauri Venemies.

Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston 
puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos va-
ravaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. 
Kaupunginvaltuuston myönnettyä Paavo Väyryselle eron kaupunginval-
tuutetun luottamustoimesta, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja pyytää 
keskusvaalilautakuntaa nimeämään Kristillisdemokraattien ja Sinisten 
valtuustoryhmälle toisen (2.) varavaltuutetun. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 31.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
Keskusvaalilautakunta
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§ 295
V 5.5.2021, Määrärahojen siirtäminen kaupungin palkkakehitys-
suunnitelman toteuttamiseksi vuoden 2021 talousarviossa

HEL 2021-004468 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2021 talousarvion määrära-
hoja seuraavasti: Talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen 
käyttövarat, yhteensä 4 402 000 euroa palkkakehityssuunnitelman to-
teuttamiseksi talousarviokohdille 

2 10 01, Kasvatus ja koulutus 980 000 euroa
3 10 01, Kaupunkirakenne 9 000 euroa
3 10 05, Pelastuslaitos 562 000 euroa
4 10 01, Kulttuuri ja vapaa-aika 106 000 euroa
5 10 01, Sosiaali- ja terveyspalvelut 2 745 000 euroa

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi
Leena Sandgren, palkitsemisen päällikkö, puhelin: 310 20595

leena.sandgren(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite1 Palkkakehityssuunnitelma 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin palkkakehityssuunnitelman toteuttamista jatketaan 
vuonna 2021. Vuoden 2021 palkkakehityssuunnitelma on laadittu toi-
mialojen, virastojen ja liikelaitosten johdon ja henkilöstöammattilaisten 
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sekä kaupunginkanslian yhteistyönä. Lisäksi valmistelutyössä kuultiin 
laajasti eri tahoja, kuten henkilöstöjärjestöjen edustajia, sekä käytiin 
keskustelua kaupungin johtoryhmän jäsenten kanssa yhteisten priori-
teettien löytämiseksi. 

Palkkakehityssuunnitelma on Helsingin kaupunginhallituksen päättämä 
pidemmän aikavälin suunnitelma, jonka tarkoituksena on lisätä kau-
pungin houkuttelevuutta työnantajana sekä suunnitelmallisesti nostaa 
palkkausta erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on 
osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita. 
Palkkakehityssuunnitelmalla on vuodesta 2019 alkaen vastattu järjes-
telmällisesti ja suunnitelmallisesti tähän haasteeseen.

Palkkakehityssuunnitelma kytkeytyy kaupungin vuosittaiseen talousar-
vioprosessiin. Palkkakehityssuunnitelman määrärahasta päättää vuo-
sittain kaupunginvaltuusto.

Vuonna 2021 palkkakehityssuunnitelman kautta on haluttu huomioida 
erityisesti hoitohenkilöstöä, jonka saatavuutta pandemiavuosi on vai-
keuttanut entisestään. Toinen suuri huomioitava henkilöstöryhmä ovat 
varhaiskasvatuksen lastenhoitajat. Lisäksi korotuksia on kohdennettu 
tietyille lääkäritehtäville sosiaali- ja terveystoimialalla ja työterveysliike-
laitoksessa, pelastuslaitoksen palomiehille, tietyille kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan liikunnanohjaus- ja nuoriso-ohjaajien tehtäville sekä 
kaupunkiympäristön toimialan lupa-arkkitehdeille. Vuoden 2021 palk-
kakehityssuunnitelman mukaiset palkankorotukset 1.5.2021 lukien on 
kohdennettu noin 6140 tehtävälle toimialoilla ja liikelaitoksissa. Yksi-
tyiskohtainen lista tehtävänimikkeistä on liitteessä 1.  

Vuoden 2021 palkkakehityssuunnitelman mukaiset palkankorotukset 
tulevat voimaan kesken vuotta, joten talousarvioon varatusta määrära-
hasta jää käytettäväksi kertaluontoiseen palkitsemiseen 1 400 000 eu-
roa vuoden 2021 aikana. Tämä kertaluontoinen määräraha kohdenne-
taan terveysasemilla sekä neuvoloissa ja koulu- ja opiskeluterveyden-
huollossa työskenteleville lääkäreille. Tavoitteena on sitouttaa lääkärei-
tä Helsingin kaupungille jatkuvasti haastavassa rekrytointitilanteessa.

Palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseen on varattu 4 500 000 euroa 
vuoden 2021 talousarviossa. Määrärahat siirretään kaupunginhallituk-
sen käyttövaroista toimialoille suunnitelman mukaisia korotuksia varten.

Määrärahaa tulisi siirtää talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhalli-
tuksen käyttövarat yhteensä 4 402 000 euroa talousarviokohdille 2 10 
01, Kasvatus ja koulutus 980 000 euroa, 3 10 01, Kaupunkirakenne 9 
000 euroa, 3 10 05, Pelastuslaitos 562 000 euroa, 4 10 01, Kulttuuri ja 
vapaa-aika 106 000 euroa, 5 10 01, Sosiaali- ja terveyspalvelut 2 745 
000 euroa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2021 8 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/4
26.04.2021

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi
Leena Sandgren, palkitsemisen päällikkö, puhelin: 310 20595

leena.sandgren(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite1 Palkkakehityssuunnitelma 2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Pelastuslaitos
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
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§ 296
V 5.5.2021, AM-ohjelman 2020 seurantaraportti 2021

HEL 2019-012950 T 10 00 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupungin-
valtuusto merkitsee tiedoksi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman 2020 seurantaraportin 2021.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 AM-ohjelman seurantaraportti 2021
2 Tontinluovutusta koskevien linjausten vaikutusten arviointi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2020 Asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön toteutusohjelman 2020 (AM-ohjelma 2020), jossa on mää-
ritelty kaupungin asunto- ja maapoliittiset päämäärät sekä ohjelmakau-
den tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisesta sekä toimintaympäristössä 
tapahtuneista muutoksista raportoidaan kaupunginvaltuustolle vuosit-
tain.

Seurantaraportti 2021 sisältää katsauksen Helsingin ajankohtaiseen 
asuntopoliittiseen tilanteeseen ja asuntotuotannon näkymiin sekä selvi-
tyksen AM-ohjelman 2020 tavoitteiden tähänastisesta toteutumisesta. 
Seurannan yhteydessä tuodaan tiedoksi myös keväällä 2019 hyväksyt-
tyjen Helsingin tontinluovutusta koskevien linjausten arviointi. 

AM-ohjelman 2020 määrällisten tavoitteiden toteutumista seurataan 
vuositasolla sekä pääosin neljän vuoden keskiarvona. Asuntotuotannon 
vuosivaihtelut ovat merkittäviä ja suhdannetilanteesta riippuvaisia. Oh-
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jelman tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan asuntotuotantoon pitkällä ai-
kavälillä. 

Esittelijän perustelut

Koronapandemian vaikutukset

Koronapandemian vaikutukset Helsingin asuntomarkkinoiden toimin-
taan näyttävät toistaiseksi jääneen vähäisiksi. Sekä asuntojen hinnat 
että vuokrat nousivat vuoden 2020 aikana. Asuntojen myyntiajat lyhe-
nivät ja Helsingissä käytiin aktiivisesti asuntokauppaa. 

Rakentamiseen toimialana korona on vaikuttanut toistaiseksi vähäises-
ti, eikä esimerkiksi laajoja tai pitkäkestoisia työmaiden sulkemisia ole 
ollut. 

Kuitenkin pandemia nosti työttömyysastetta, mikä kasvatti asumistuen 
saajien määrää. Vaikutukset olivat suurempia niissä kaupunginosissa, 
joissa sijaitsee tai asuu palvelualojen työpaikkoja ja työntekijöitä.

Toimintaympäristön muutoksia

Helsingin väkiluku kasvoi vuonna 2020 noin 3 090 asukkaalla. Helsin-
gin väestönkasvu on hidastunut vuodesta 2018 alkaen ja vuoden 2020 
mukanaan tuoma pudotus oli jyrkkä. Kotimaisen tulomuuton vähenemi-
sen ja lähtömuuton kasvun seurauksena väestönkasvu oli maltillisem-
paa kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa. Sen sijaan kehyskuntien 
väestö kasvoi huomattavasti enemmän kuin vuonna 2019. 

Asuntojen hinnat ovat jatkaneet nousuaan Helsingissä, omistusasunto-
jen hintojen eriytyessä alueellisesti toisistaan. Asuntojen vuokrakehitys 
on ollut maltillisempaa kuin asuntojen hintojen. Asuntokauppoja tehtiin 
vuonna 2020 ennätysmäärä. 

Yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien lukumäärä kasvoi koro-
napandemian myötä. Lähes 70 prosenttia tukea saaneista oli yksinasu-
vien ruokakuntia, 97 prosenttia asui vuokra-asunnoissa. 

Helsinki tavoittelee asemaa segregaation ehkäisyn huippuesimerkkinä. 
Eriytymiskehitykseen puuttumiseksi on aloitettu uusi poikkitoimialainen 
kaupunkiuudistuksen malli asuinalueiden elinvoimaisuuden vahvistami-
seksi. Kaupunkiuudistusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi 
sekä Mellunkylä. 

Yleiskaavan toteuttamisohjelman päivitystyö on käynnistynyt. Maapoliit-
tiset linjaukset 2 ovat kevätkaudella 2021 päätöksenteossa. 
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Asumisen liittyvää lainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Esitys uudeksi 
asumisoikeuslaiksi hyväksyttäneen eduskunnassa kevään 2021 aika-
na. Ehdotus uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi on tulossa lausun-
tokierrokselle keväällä 2021. 

Valtion asuntopoliittisista ohjelmista ovat käynnistyneet lähiöohjelma, 
asunnottomuusohjelma ja ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma. 
Valtion asuntopoliittinen kehittämisohjelma on eduskunnan käsittelys-
sä. 

Helsingin seudun 14 kunnan ja valtion välinen asumisen, maankäytön 
ja liikenteen MAL-sopimus vuosille 2020–2031 allekirjoitettiin syksyllä 
2020. Uusi MAL 2023 -suunnittelukausi on käynnistynyt. 

Tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Asuntotuotantotavoite vuonna 2020 oli 7 000 asuntoa. Helsinkiin val-
mistui yhteensä 7 280 asuntoa, joista 91 prosenttia kerrostaloihin. Val-
mistuneista asunnoista 18 prosenttia oli ARA-vuokra-asuntoja. Kau-
pungin omana tuotantona valmistui 1 530 asuntoa, mikä on yli tavoit-
teen. Asuntorakentaminen oli vuoden vaihteessa 2020/2021 aiempien 
vuosien korkealla tasolla ja samanaikaisesti oli rakenteilla noin 10 000 
asuntoa. Yhteensä viime vuonna alkoi 7 187 asunnon rakentaminen ja 
6 409 asunnon rakentamiseen myönnettiin rakennuslupa. Kaupungin 
maalle rakentuvien asuntojen osuus on merkittävä, erityisesti aloitetun 
asuntotuotannon osalta. Myös hallinta- ja rahoitusmuototavoitteet to-
teutuivat kaupungin maalla hyvin.

Luovutetun asuinrakennusoikeuden määrä vuonna 2020 oli noin 302 
000 k-m². Näille tonteille rakentuu 4 356 asuntoa. Tontinluovutuksen 
painopiste oli tontinluovutuslinjausten mukaisesti maanvuokrauksessa. 
Kaavaehdotuksia eteni lautakunnan tarkastusvaiheeseen lähes 730 
000 k-m² eli yli tavoitetason.  Merkittävimmät lainvoiman saaneet ase-
makaavat olivat Kalasatamassa Nihdin alueen kaava sekä Kruunuvuo-
renrannassa Stansvikin ja Kruunuvuoren alueet. 

Kaupungin omistamien asuntojen osalta vuokra- ja vastiketaso on edel-
leen maltillisella tasolla. Keskivuokra Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:n (Heka) asunnoissa vuonna 2020 on 11,83 euroa kuukaudessa 
neliömetriltä, kun vuonna 2019 keskivuokra oli 11,68 euroa. Helsingin 
asumisoikeus Oy:n (HASO) keskimääräinen vastike vuonna 2020 oli 
kuukaudessa 10,81 euroa neliömetriltä. 

Kaupungin vuokra-asuntoja välitettiin 3 305 asuntoa vuonna 2020. 
Voimassa olevia hakemuksia oli vuoden lopussa 22850, mikä oli lähes 
yhtä paljon kuin edellisenä vuonna. Heka täytti loppuvuonna 2020 
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kymmenen vuotta ja Hekan 50 000. asunto valmistui elokuussa 2020 
Kruunuvuorenrantaan. 

Helsingissä pienten asuntojen määrä ja osuus asuntotuotannosta on 
jatkanut edelleen kasvuaan. Myös asuntojen keskipinta-alat ovat edel-
leen pienentyneet kaikissa huoneistotyypeissä.

Kaupunkiuudistusta ohjaa kaikkien toimialojen edustajilla täydennetty 
aluerakentamisen johtoryhmä. Ryhmä hyväksyi poikkitoimialaisen kau-
punkiuudistuksen mallin ja sen pohjalta johdetut aluekohtaiset toteut-
tamisohjelmat marraskuussa 2020. Kaupunkiuudistuksen alkuvaihees-
sa on tarkasteltu asuntotuotannon näkymiä alueilla ja tehty arviota siitä, 
miten 30 prosentin lisäys asuntokantaan on mahdollista toteuttaa. Kau-
punkiuudistusalueet hyväksyttiin osaksi valtion lähiöohjelmaa 2020-
2022. 

Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa jatkettiin helsinkiläisen kerrostalora-
kentamisen ja -asumisen monipuolisuuden ja vetovoiman lisäämistä 
ajankohtaisten kehittämishankkeiden voimin. Ohjelma palkittiin vuoden 
2020 SAFA-palkinolla ansiokkaasta työstä asuntosuunnittelun ja -
rakentamisen laadun edistämiseksi. Puurakentamista edistettiin vuon-
na 2002 monin eri tavoin. Hissiprojektin myötä Helsinki maksoi hissia-
vustuksia 19 jälkiasennushissille. Hissittömiä kerrostaloja on Helsingis-
sä edelleen 45 prosenttia kaikista kerrostaloista. 

Asunnottomuus väheni Helsingissä edelleen vuonna 2020. Helsingissä 
oli 15.11.2020 yhteensä 1 709 asunnotonta. Heistä yksineläviä oli 1 
534 henkilöä, pariskuntia 50 ja perheitä 125. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 AM-ohjelman seurantaraportti 2021
2 Tontinluovutusta koskevien linjausten vaikutusten arviointi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Lautakunnat ja johtokunnat
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Toimialat, virastot ja liikelaitokset
Tytäryhteisöt

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2020 § 853

Kaupunginhallitus 05.11.2020 § 732

Kaupunginhallitus 02.11.2020 § 713

Kaupunginhallitus 26.10.2020 § 671

Kaupunginvaltuusto 11.11.2020 § 313

Kaupunkiympäristölautakunta 29.09.2020 § 560

Kaupunkiympäristölautakunta 22.09.2020 § 537

Kaupunkiympäristölautakunta 15.09.2020 § 518

Sosiaali- ja terveystoimiala 25.9.2020

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.09.2020 § 150

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.09.2020 § 137
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§ 297
V 5.5.2021, Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite työmaiden turvalli-
suuspuutteisiin puuttumisesta katutyökoulutusta kehittämällä

HEL 2020-011644 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kaisa Hernberg ja 28 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin katutyökoulutuksen sisältöjä kehitetään. Kadun 
käyttäjien näkökulman tulee olla vahvasti esillä, ja erityistä huomiota tu-
lee kiinnittää kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuteen ja sujuvuuteen liittyviin 
sisältöihin. Myös Helsingin kantakaupungin poikkeuksellisuus liiken-
neympäristönä tulee huomioida entistä paremmin. Velvoite osallistua 
katutyökoulutukseen ulotetaan rakennusurakoitsijoiden henkilöstön 
ohella myös katusuunnittelijoihin, suunnittelukonsultteihin ja rakennut-
tajiin. Alueidenkäytön lupaehtoja selkiytetään katutöiden osalta.        

Helsinki edellyttää muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien tavoin, että 
kaupunkien hallinnoimilla yleisillä alueilla tehtävillä työmailla vähintään 
yhdellä paikalla olevalla henkilöllä on voimassaoleva Pääkaupunkiseu-
dun katutyökortti. Lisäksi kaivutyöstä vastaavalla henkilöllä tulee olla 
voimassa oleva Väyläviraston hyväksymä Tieturva 1- tai 2-kortti, tai hy-
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väksytysti suoritettu Pääkaupunkiseudun katutyöt -koulutus ja voimas-
sa oleva Pääkaupunkiseudun katutyökortti.

Pääkaupunkiseudun katutyöt -koulutusta on järjestetty vuodesta 2006 
lähtien. Koulutukseen liittyy tentti, jonka läpäisseet saavat Pääkaupun-
kiseudun katutyökortin. Koulutuksiin osallistuu vuositasolla keskimäärin 
600 henkilöä. Koulutusta kehitetään, jotta muuttuva toimintaympäristö 
voidaan paremmin ottaa huomioon. 

Koulutus on lisännyt kadulla töitä tekevien tietoa liikenteen sujuvuudel-
le, turvallisuudelle ja esteettömyydelle vaikuttavista seikoista. Toimijoita 
on ohjeistettu huomioimaan kadulla ja yleisellä alueella sijaitsevat joh-
dot ja laitteet sekä kadun ja yleisen alueen rakenteet haittojen vähen-
tämiseksi. Koulutus on parantanut tilannetta mutta kehitettävää on 
edelleen. Tarvitaan myös asennemuutosta toimintatapojen muuttami-
seksi.

Koulutus sisältää luennot eri liikennemuotojen huomioon ottamisesta 
sekä syvällisemmän kuvauksen hyvistä ja hyväksyttävistä työmaan lii-
kennejärjestelyistä. Pyöräliikenteen ja katutöiden yhteensovittamisesta 
on koulutuksessa oma erillinen osuus. Viimeisimpään koulutukseen si-
sällytettiin myös luento asukasystävällisestä työmaasta. Tämän sekä 
katutyömaiden viestinnän osuutta on tarkoitus kasvattaa vuoden 2021 
koulutuksissa. Koulutusmateriaalina toimii mm. vuonna 2020 julkaistu 
Asukaslähtöinen työmaa -opas.

Osana kehitystyötä kaupunki asettaa työmaiden laadulle ja turvallisuu-
delle mitattavat tavoitteet ja raportoi niiden toteutumisesta vuosittain 
kaupunkiympäristölautakunnalle. Työmaajärjestelyjen turvallisuus ja 
asukas- ja yritysystävällisyys nostetaan sekä työmaaohjeistuksissa että 
katutyökoulutuksissa yhdeksi päätavoitteeksi. Työmaaohjeistusten ke-
hittämisen tavoitteena on laatia mahdollisimman yksiselitteiset ohjeet. 
Vaikuttavuutta haittojen vähentämiseen haetaan ohjeiden päivittämisel-
lä, työmaiden omavalvonnalla, viestinnällä, katutöitä koskevien mää-
räysten sekä koulutuksen kehittämisellä.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Liitteet

1 Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 02.03.2021 § 91

HEL 2020-011644 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Nykyisellään Helsingin kaupunki yhdessä Espoon, Kauniaisten ja Van-
taan kaupunkien kanssa edellyttää hallinnoimillaan yleisillä alueilla teh-
tävillä työmailla ainakin yhdeltä paikalla olevalta henkilöltä voimassao-
levan Pääkaupunkiseudun katutyökortin. Lisäksi kaivutyöstä vastaaval-
la henkilöllä tulee olla voimassa oleva Väyläviraston hyväksymä Tietur-
va 1- tai 2-kortti, tai hyväksytysti suoritettu Pääkaupunkiseudun katu-
työt -koulutus ja siitä todisteena voimassa oleva Pääkaupunkiseudun 
katutyökortti.

Pääkaupunkiseudun (PKS) katutyöt -koulutusta on järjestetty vuodesta 
2006 lähtien. Koulutus järjestetään yhden päivän koulutuksena ja sii-
hen liittyy kurssipäivänä suoritettava tentti, jonka läpäisseet saavat 
Pääkaupunkiseudun katutyökortin. Koulutuksia järjestetään vuosittain 
ja niille osallistuu vuositasolla keskimäärin 600 henkilöä. Osallistujina 
on niin kaivutöitä kuin muita yleisillä alueilla tehtäviä töitä tekeviä toimi-
joita infraurakoitsijoista elokuvan tekijöihin. Koulutusta on kehitetty sen 
aloittamisesta lähtien jatkuvasti, ja kehittäminen on varmasti tarpeen 
myös vastaisuudessa, jotta alati muuttuva toimintaympäristö voidaan 
paremmin ottaa huomioon. 

Koulutuksen järjestäminen on lisännyt kadulla töitä tekevien tietoisuutta 
näkökohdista, joilla on vaikutusta liikenteen sujuvuudelle, turvallisuu-
delle ja esteettömyydelle. Lisäksi koulutuksella on voitu ohjeistaa toimi-
joita huomioimaan paremmin kadulla ja yleisellä alueella sijaitsevat 
johdot ja laitteet sekä kadun ja yleisen alueen rakenteet siten, että töis-
tä aiheutuvaa haittaa ja vahinkoja on saatu vähennettyä. Koulutuksella 
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on ollut selkeä vaikutus edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamises-
sa, mutta toki kehittämistä on edelleen. Lisäksi tarvitaan myös selkeää 
asennemuutosta, jotta tietoisuus muuttuu teoiksi ja toimintatavaksi.

Koulutus on jo aiemmin sisältänyt luennot eri liikennemuotojen huo-
mioon ottamisesta sekä syvällisemmän kuvauksen hyvistä ja hyväksyt-
tävistä työmaan liikennejärjestelyistä. Pyöräliikenteen ja katutöiden yh-
teensovittamisesta on koulutuksessa oma erillinen osuus. Viimeisim-
pään koulutukseen marraskuussa 2020 sisällytettiin myös luento asu-
kasystävällisestä työmaasta. Tämän sekä katutyömaiden viestinnän 
osuutta on myös tarkoitus kasvattaa vuoden 2021 koulutuksissa. Asu-
kas-, liikkuja- ja toimijalähtöisyyden sekä viestinnän osalta materiaalina 
toimivat erityisesti Helsingin kaupungin tuottamat aineistot, kuten vuon-
na 2020 julkaistu Asukaslähtöinen työmaa -opas.

Helsingin toimintaympäristö, erityisesti kantakaupunki, on haastava ja 
erityislaatuinen minkä tahansa yleiselle alueelle ulottuvan työmaan tai 
muun alueen käyttöä rajoittavan toiminnan osalta. Työmaiden ja liiken-
nejärjestelyiden toteuttamiseen voidaan ensisijaisesti vaikuttaa töitä ja 
tilapäisiä liikennejärjestelyitä koskevin määräyksin. Kaupungilla on ka-
dun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun 
lain (669/1978, myöh. kunnossapitolaki) nojalla oikeus antaa yleisellä 
alueella tehtävän työn suorittamisesta määräyksiä, jotka ovat tarpeen 
liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle aiheutuvan 
haitan vähentämiseksi. Kaupunki voi lisäksi vaatia muutoksia ja täs-
mennyksiä työn suorittajan esittämiin tilapäisiä liikennejärjestelyitä kos-
keviin suunnitelmiin sekä ennen niiden hyväksymistä, että tarvittaessa 
myös työn aikana.

Näihin Helsingin yleisillä alueilla tehtäviin töihin kohdistuviin erityisvaa-
timuksiin ja haittojen vähentämiseen voidaan vaikuttaa myös uudista-
malla nykyisiä kaupungin omia sekä kansallisia ohjeita liittyen työmai-
den liikennejärjestelyihin. Vuoden 2021 aikana on tavoitteena käynnis-
tää ohjeiden päivitystyö, sekä liittää ne tyomaaopas.fi-sivustoon. En-
simmäisessä vaiheessa viimeistellään ja otetaan käyttöön pyöräliiken-
teen työmaaohje keväällä 2021. Kaupungin oman katutyökoulutuksen 
tarvetta ja sisältöä tarkastellaan vuoden 2021 kuluessa. 

Helsingin kaupunki on jo järjestänyt Katutöiden haittojen vähentäminen 
–hankkeeseen liittyen elo-syyskuussa 2020 Katurakentaja-
koulutuspilotin yhteistyössä infra-alan toimijoiden ja Taitotalon kanssa. 
Koulutus keskittyi erityisesti isojen katuhankkeiden valmisteluun ja sii-
hen osallistuivat merkittävässä roolissa myös kaupungin katusuunnitte-
lun vetäjät, suunnittelukonsultit sekä rakennuttajat. Koulutuksen jatkoa 
tarkastellaan kevään 2021 aikana, riippuen osin myös koronatilanteen 
kehittymisestä.
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Erityisesti isojen liikennejärjestely- ja katusaneeraushankkeiden työ-
maan aikaisten liikennejärjestelyjen osalta kaupungin liikenne- ja katu-
suunnittelupalvelu on päivittänyt suunnittelun ohjauksen ja rakentami-
sen valmistelun asiakirjat. Päivityksen myötä hankkeiden liikennejärjes-
telyjen periaatteet ja prioriteetit esitetään jo katu- ja rakennussuunnitte-
luvaiheessa pyrkien varmistamaan järjestelyjen nykyistä paremman 
huomioon ottamisen itse rakennushankkeen hankinta-asiakirjoissa ja 
sopimuksissa. Alueidenkäytön ja -valvonnan sekä liikenne- ja katu-
suunnittelun yhteistyössä kehitetään parhaillaan myös prosessia liittyen 
erityisesti isojen ja keskisuurien katuhankkeiden liikennejärjestelyjen 
käsittelyyn.

Voimassa olevasta lainsäädännöstä ei ole johdettavissa perustetta 
edellyttää erityisen katutyökoulutuksen suorittamista. Kaupunki on kui-
tenkin esittänyt valtioneuvostolle keväällä 2020 antamassaan kunnos-
sapitolain muutosehdotuksessa, että kunnossapitolaissa jatkossa sää-
dettäisiin mahdollisuudesta asettaa tällainen vaatimus. Ympäristöminis-
teriössä on käynnissä tällä hetkellä selvitystyö kunnossapitolain koko-
naisuudistustarpeesta. Tältä osin Helsingin kaupunki tavoittelee erityi-
sesti mahdollisuutta ohjata kadulla tapahtuvia töitä yleisellä tasolla, 
asettaa kadulla työskenteleville toimijoille nykyistä vahvemmin päte-
vyysvaatimuksia sekä tehokkaampia keinoja työmaiden puutteiden 
sanktiointiin. 

Alueidenkäyttö ja -valvonta on uudistanut vuonna 2020 kaivutöitä kos-
kevaa päätöspohjaa sekä päätöksissä käytettäviä vakiomääräyksiä. 
Kaikkiin yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskeviin päätöksiin on loppu-
vuodesta 2020 lähtien lisätty erillinen ohje työmaataulun käyttämisestä 
sekä täytettävä työmaataulupohja. Näiden toimenpiteiden lisäksi aluei-
denkäyttö ja -valvonta tulee vaatimaan jatkossa katutyöilmoituksen liit-
teenä työhön ryhtyvältä työnsä dokumentointia maastossa. Tällä on 
tarkoitus vähentää kaupungin tarkastajien aikaa vieviä ja rutiininomai-
sia työtehtäviä, jotta resursseja voidaan kohdentaa paremmin haasta-
viin kohteisiin, sekä ohjata työstä vastaavaa valvomaan itse tilaamansa 
työn jälkeä.

Kunnossapitolain mahdollinen kokonaisuudistus käynnistyy aikaisin-
taan vuoden 2022 alussa, eikä muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön 
ole siten tiedossa lähiaikoina. Helsingin kaupunki hakee vaikuttavuutta 
katutöiden haittojen vähentämiseen erityisesti ohjeiden päivittämisellä, 
työmaiden omavalvonnalla, viestinnällä, katutöitä koskevien määräys-
ten sekä koulutuksen kehittämisellä edelleen.

Lautakunta toteaa, että osana kehitystyötä kaupunki asettaa työmaiden 
laadulle ja turvallisuudelle mitattavat tavoitteet ja raportoi niiden toteu-
tumisesta vuosittain kaupunkiympäristölautakunnalle. Työmaajärjeste-
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lyjen turvallisuus ja asukasystävällisyys nostetaan sekä työmaaohjeis-
tuksissa että katutyökoulutuksissa yhdeksi päätavoitteeksi. Työmaaoh-
jeistusten kehittämisessä yksi keskeinen tavoite on, että ohjeet ovat 
mahdollisimman yksiselitteiset ja vaatimustaso kaikille toimijoille sel-
keä.

Käsittely

02.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Uudeksi kappaleeksi 13: 

Lautakunta toteaa, että osana kehitystyötä kaupunki asettaa työmaiden 
laadulle ja turvallisuudelle mitattavat tavoitteet ja raportoi niiden toteu-
tumisesta vuosittain kaupunkiympäristölautakunnalle. Työmaajärjeste-
lyjen turvallisuus ja asukasystävällisyys nostetaan sekä työmaaohjeis-
tuksissa että katutyökoulutuksissa yhdeksi päätavoitteeksi. Työmaaoh-
jeistusten kehittämisessä yksi keskeinen tavoite on, että ohjeet ovat 
mahdollisimman yksiselitteiset ja vaatimustaso kaikille toimijoille sel-
keä.

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

16.02.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jyrki Paavilainen, projektinjohtaja: 310 25896

jyrki.paavilainen(a)hel.fi
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§ 298
V 5.5.2021, Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite terapiatakuun to-
teuttamisesta

HEL 2020-010627 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että mielenterveys- ja päihdepalveluita kehitetään laatimalla 
konkreettinen suunnitelma terapiatakuun toteuttamiseksi, tavoitteena 
terapiatakuun toteuttaminen vuonna 2022, sekä laatimalla suunnitelma 
perustason mielenterveyspalveluiden piiriin pääsyn ja ensikontaktin 
saamisen nopeuttamiseksi siten, että tavoitteena on enintään kaksi 
viikkoa kiireettömissä tapauksissa.

Kaupunginhallitus alleviivaa, että eduskunnan tulee käsitellä Terapiata-
kuu-kansalaisaloite viipymättä. Takuun käyttöönoton myötä syntyvä li-
säresurssitarve on korvattava kunnille täysimääräisesti, jotta se ei joh-
da muiden mielenterveyspalveluiden karsimiseen, vaan mielenterveys-
palveluiden palvelutaso ja kehittäminen kokonaisuutena voidaan var-
mistaa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: muutetaan kpl 6 ensimmäinen lause “Kaupunginhal-
litus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että 
mielenterveys- ja päihdepalveluja on tarkoitus jatkossakin kehittää.” 
kuulumaan seuraavasti: 

“Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että mielenterveys- ja päihdepalveluita kehitetään laatimalla 
konkreettinen suunnitelma terapiatakuun toteuttamiseksi, tavoitteena 
terapiatakuun toteuttaminen vuonna 2022, sekä laatimalla suunnitelma 
perustason mielenterveyspalveluiden piiriin pääsyn ja ensikontaktin 
saamisen nopeuttamiseksi siten, että tavoitteena on enintään kaksi 
viikkoa kiireettömissä tapauksissa.”

Kannattaja: Tomi Sevander

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Muutetaan kpl 6 muotoon:
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”Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että mielenterveys- ja päihdepalveluja on tarkoitus jatkossakin 
kehittää. Kaupunginhallitus katsoo, että erityisesti tulee vahvistaa pe-
rustason mielenterveyspalveluiden piiriin pääsyä ja nopeuttaa ensikon-
taktin saamista. Kaupunginhallitus myös edellyttää, että sosiaali- ja ter-
veystoimi selvittää, mitä toimia ja millaisia resurssipanostuksia vaadi-
taan, jotta ns. terapiatakuu voitaisiin toteuttaa vuonna 2022.

Ryhmäaloitteessa on viitattu eduskunnan lähetekeskustelussa käsitel-
tyyn Terapiatakuu-kansalaisaloitteeseen mielenterveyspalveluihin pää-
syn nopeuttamisesta. Kansalaisaloitteen perustelujen mukaan perus-
terveydenhuoltoon sisältyvien mielenterveyspalvelujen terapiatakuu ta-
kaisi kaikille nopean pääsyn hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun 
psykososiaaliseen hoitoon ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jäl-
keen."

Kannattaja: Pia Pakarinen

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Kappaleen 6 jälkeen lisätään:

"Kaupunginhallitus alleviivaa, että eduskunnan tulee käsitellä Terapia-
takuu-kansalaisaloite viipymättä. Takuun käyttöönoton myötä syntyvä 
lisäresurssitarve on korvattava kunnille täysimääräisesti, jotta se ei joh-
da muiden mielenterveyspalveluiden karsimiseen, vaan mielenterveys-
palveluiden palvelutaso ja kehittäminen kokonaisuutena voidaan var-
mistaa.”

Kannattaja: Pia Pakarinen

Reetta Vanhasen ja Daniel Sazonovin vastaehdotuksista koskien kap-
paleen 6 muutoksia äänestettiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut eh-
dotus äänestettiin vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotus
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin vastaehdotus

Jaa-äänet: 9
Veronika Honkasalo, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevan-
der, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuor-
joki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 6
Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Jan Vapaavuori
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Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Reetta Vanhasen 
vastaehdotuksen äänin 9 - 6. 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotus

Jaa-äänet: 2
Otto Meri, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 9
Veronika Honkasalo, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevan-
der, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuor-
joki, Ozan Yanar

Tyhjä: 4
Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 2 - 9 (4 tyhjää).

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin vastaehdotus

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 15
Veronika Honkasalo, Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, 
Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Vihreä valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan suunnitelman laati-
mista mielenterveyspalvelujen terapiatakuun toteuttamiseksi koko kau-
pungin alueella. 

Kaupunginhallitus toteaa, että mielenterveys- ja päihdepalvelut järjeste-
tään Helsingissä monikanavaisesti perus- ja erityistason yhteistyönä. 
Asiakkaan hoidon tarpeen arviointi tehdään välittömästi ensimmäisellä 
käynnillä siinä toimipisteessä, johon asiakas on hakeutunut. Hoidon al-
kamiseksi ei tarvita erikoislääkärin diagnoosia.  

Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupisteet (Mieppi) tarjoavat apua 
ilman ennakkoyhteydenottoa. Asiakas saa ohjausta, neuvontaa tai kes-
kustelutukea mielenterveyshäiriöiden hoitoon erikoistuneen ammatti-
henkilön kanssa. Tavoitteena on laajentaa palvelu kattavasti koko kau-
pungin alueelle. Mieppi-pisteet otetaan osaksi kaikkien terveys- ja hy-
vinvointikeskusten suunnittelua.        

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että mielenterveys- ja päihdepalveluja on tarkoitus jatkossakin 
kehittää. Ryhmäaloitteessa on ehdotettu terapiatakuun toteuttamis-
suunnitelmaa ja viitattu eduskunnan lähetekeskustelussa käsiteltyyn 
Terapiatakuu-kansalaisaloitteeseen mielenterveyspalveluihin pääsyn 
nopeuttamisesta. Kansalaisaloitteen perustelujen mukaan perustervey-
denhuoltoon sisältyvien mielenterveyspalvelujen terapiatakuu takaisi 
kaikille nopean pääsyn hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psyko-
sosiaaliseen hoitoon ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen.    

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen. 

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka on otsi-
koitu ryhmäaloitteeksi.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 268

HEL 2020-010627 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.04.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.02.2021 § 24

HEL 2020-010627 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon terapiatakuun toteuttamisen suunnitelmaa koskevasta vih-
reän valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta:
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”Aloitteessa esitetään, että Helsinki laatii suunnitelman terapiatakuun 
toteuttamiseksi koko kaupungissa. Helsingissä on myös tunnistettu 
kasvava tarve tukea kaupunkilaisten mielen hyvinvointia, ehkäistä on-
gelmien vaikeutumista ja madaltaa mielenterveyspalveluihin hakeutu-
misen kynnystä. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja 
terveystoimialalla on laadittu suunnitelma yhdessä kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan ja HUSin kanssa lasten, nuorten ja aikuisten mielen-
terveys- ja päihdepalvelujen vahvistamiseksi. Helsinki lisää perustason 
mielenterveyspalvelua ja kouluttaa työntekijöitään näyttöön perustuviin 
psykososiaalisiin hoitomenetelmiin. Toimenpiteet ovat linjassa kansal-
listen Käypä hoito -suositusten, terveydenhuollon palveluvalikoimaneu-
voston suosituksen ja mielenterveysstrategian kanssa.

Eduskunta käsittelee Terapiatakuu-kansalaisaloitetta, jonka tavoitteena 
on taata pääsy perusterveydenhuollosta oireen mukaiseen psykososi-
aaliseen hoitoon tai psykoterapiaan kuukauden sisällä yhteydenotosta.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut järjestetään Helsingissä monikanavai-
sesti perus- ja erityistason yhteistyönä. Asiakkaan hoidon tarpeen ar-
viointi tehdään välittömästi ensimmäisellä käynnillä siinä toimipistees-
sä, johon asiakas on hakeutunut. Hoidon alkamiseksi ei tarvita erikois-
lääkärin asettamaa diagnoosia.

Kalasataman ja Myllypuron matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu-
pisteet (Mieppi) tarjoavat apua aikuisikäisille ja 13 vuotta täyttäneille 
nuorille. Vastaanotolle voi tulla ilman ennakkoyhteydenottoa ja yhtey-
denottopyyntöihin vastataan kolmen päivän sisällä. Asiakkaille tarjo-
taan ohjausta, neuvontaa tai 1‒5 kerran keskustelutukea mielenter-
veyshäiriöiden hoitoon erikoistuneen ammattihenkilön kanssa. Koke-
mukset Miepeistä ovat olleet hyviä, ja sosiaali- ja terveystoimessa on 
tavoitteena perustaa vastaavia mielenterveyspalvelupisteitä lisää kat-
tamaan koko Helsinki. Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupisteet 
Miepit otetaan osaksi kaikkien terveys- ja hyvinvointikeskusten suunnit-
telua.

Terveysasemien mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajien vastaanotoil-
le ohjaudutaan terveysasemalääkärin tai terveydenhoitajan arvion jäl-
keen. Myös neuvolasta tai lastensuojelusta voidaan ohjata aikuisikäisiä 
asiakkaita vastaanotoille. Noin 12 000 helsinkiläistä kävi mielenterveys- 
ja päihdesairaanhoitajien vastaanotoilla vuonna 2020. Sairaanhoitaja 
on yhteydessä asiakkaaseen pääsääntöisesti samana arkipäivänä yh-
teydenotosta ja hoidon kiireellisyys arvioidaan puhelimessa tai konsul-
taatiovastaanotolla. Osa vastaanottoajoista on varattu kiiretilanteita var-
ten. Mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajan kiireettömälle ajanvaraus-
käynnille pääsee keskimäärin kolmessa viikossa. Potilaiden arviointi ja 
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hoito sisältävät erilaisia seulontatestejä, psykoedukaatiota, psykotera-
peuttisia lyhytinterventioita ja ryhmämuotoista hoitoa.

Psykiatria- ja päihdepalvelujen liikkuvat akuutti-, arviointi- ja konsultaa-
tiotyöryhmät tarjoavat apua ja konsultaatiota kaikkialle peruspalvelui-
hin, lastensuojeluun, asumispalveluihin tai asiakkaan kotiin muutaman 
arkipäivän sisällä avunpyynnöstä. Työryhmät auttavat myös äkillisissä 
vakavissa psykiatrisissa kriisitilanteissa ja tarjoavat lyhytinterventioita. 
Lastensuojelun tiimeissä on mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajia. 
Psykiatrian erikoistason päivystys toimii ympärivuorokautisesti Haart-
manin ja Malmin sairaaloissa HUSin järjestämänä. Myös kaupungin 
omaan psykiatriseen avohoitoon pääsee kiiretapauksissa ilman lähetet-
tä akuuttityöryhmien kautta.

Mielenterveyspalvelupisteistä, terveysasemilta, opiskelijaterveyden-
huollosta, nuorisoasemalta ja päihdepoliklinikoilta asiakkaita ohjataan 
tarvittaessa palvelusetelipalveluna toteutettavaan lyhytpsykoterapiaan. 
Potilaita ohjataan perustasolta myös HUSin nettiterapiaan. Noin 2 500 
helsinkiläistä käytti nettiterapiaa vuonna 2020. Helsinki on mukana yh-
teistyössä HUSin kanssa Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen Tera-
piat etulinjaan -hankkeessa, jossa vahvistetaan sekä nuorten että ai-
kuisten varhaisen vaiheen terapioiden laatua ja kattavuutta.

Helsingin kaupungin oma aikuisikäisten psykiatrinen erikoissairaanhoi-
to toimii väestövastuumallin mukaisesti. Vuosittain kiireettömään psy-
kiatriseen avohoitoon tulee noin 6500 ulkoista lähetettä. Lähetteiden 
käsittelyajan mediaani on yksi vuorokausi. Potilaan hoidon tarve arvioi-
daan lähetekäsittelyssä ja tarvittaessa kysytään lisätietoja potilaalta, 
potilaan läheisiltä ja lähettävältä taholta, sekä annetaan hoito-ohjeita. 
Tavoitteena on, että jokainen kiireettömän hoidon tarpeessa oleva poti-
las saa ensimmäisen vastaanottoajan 21 vuorokauden sisällä lähetteen 
saapumisesta. Helsingin psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ei yllä-
pidetä varsinaisia hoitojonoja kiireettömään psykiatriseen avohoitoon 
pääsyssä.

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitoa paranne-
taan Helsingissä laajentamalla nuorisoaseman toimintaa toiseen toimi-
pisteeseen ja perustamalla alle 13-vuotiaille lapsille perhekeskuksen 
yhteyteen hoitotiimi. Tavoitteena on vahvistaa myös lastenpsykiatrista 
tiimiä. Oppilashuollon ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon työnteki-
jöitä koulutetaan uusiin huolen tunnistamismalleihin, yhteistyömenetel-
miin ja hoidollisiin menetelmiin. Erityistä tukea tarvitsevien 10‒18-
vuotiaiden lastensuojelun asiakkaiden hoitoa kehitetään yhdessä HU-
Sin kanssa.
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Helsinki kehittää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja HUSin kans-
sa lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveys- ja päihdehoitoa myös 
osana kansallista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa 
ja sote-rakenneuudistusta tukevaa alueellista valmistelua. Tavoitteena 
on, että perustasolta tarjotaan mahdollisimman laajasti erilaisia lyhyt-, 
etä- ja nettiterapiamuotoja, joita erityistaso tarvittaessa täydentää eri-
koisosaamista vaativilla hoitomuodoilla nopeasti ja joustavasti. Samas-
sa yhteydessä rakennetaan psykoterapiahoitojen ohjaus- ja laadunhal-
lintajärjestelmä ja koulutetaan muun muassa koulu- ja opiskelutervey-
denhuollon työntekijöitä näyttöön perustuviin ahdistuksen ja masen-
nuksen psykososiaalisiin hoitoihin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa, että laaditaan suunnitelma pe-
rustason mielenterveyspalveluiden piiriin pääsyn ja ensikontaktin saa-
misen nopeuttamiseksi, tavoitteena enintään kaksi viikkoa kiireettömis-
sä tapauksissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa lisäksi, että 
laaditaan konkreettinen suunnitelma terapiatakuun toteuttamiseksi Hel-
singissä. Helsinki tavoittelee terapiatakuun toteuttamista vuonna 2022.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Vaikuttaviksi todetut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät ja 
psykoterapiat kuuluvat mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoitovalikoi-
maan. Matalalla kynnyksellä perustasolla toteutuva mielenterveys- ja 
päihdehäiriöiden varhainen tunnistaminen ja psykososiaalinen tuki eh-
käisevät oireiden vaikeutumista ja kroonistumista ja ovat kustannuste-
hokkaita interventioita. Perustason ja matalan kynnyksen avohoitopal-
veluja on oltava riittävästi ja niiden on oltava ensisijaisia erityistason 
palveluihin nähden.”

Käsittely

02.02.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään lausunnon neljännen kappa-
leen loppuun: "Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupisteet Miepit 
otetaan osaksi kaikkien terveys- ja hyvinvointikeskusten suunnittelua."

Kannattaja: jäsen Touko Niinimäki

Vastaehdotus 2:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään lausuntoehdotuksen viimei-
sen kappaleen loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointia: "Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa, että laaditaan suunni-
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telma perustason mielenterveyspalveluiden piiriin pääsyn ja ensikon-
taktin saamisen nopeuttamiseksi, tavoitteena enintään kaksi viikkoa kii-
reettömissä tapauksissa."

Kannattaja: jäsen Touko Niinimäki

Vastaehdotus 3:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään lausuntoehdotuksen viimei-
sen kappaleen loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointia: "Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa, että laaditaan konk-
reettinen suunnitelma terapiatakuun toteuttamiseksi Helsingissä. Hel-
sinki tavoittelee terapiatakuun toteuttamista vuonna 2022."

Kannattaja: jäsen Touko Niinimäki

Vastaehdotus 4:
Jäsen Sami Heistaro: Lisätään lausuntoehdotuksen viimeisen kappa-
leen loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Sosi-
aali- ja terveyslautakunta ehdottaa, että selvitetään edellytykset ja kus-
tannukset perustason mielenterveyspalveluiden piiriin pääsyn ja ensi-
kontaktin saamisen nopeuttamiseksi siten, että tavoitteena olisi enin-
tään kaksi viikkoa kiireettömissä tapauksissa."

Kannattaja: jäsen Maritta Hyvärinen

Vastaehdotus 5:
Jäsen Sami Heistaro: Lisätään lausuntoehdotuksen viimeisen kappa-
leen loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Li-
säksi sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että eduskunta kä-
sittelee Terapiatakuu-kansalaisaloitteen ripeällä aikataululla. Sen myö-
tä kunnille mahdollisesti syntyvä lisäresurssitarve on korvattava kunnil-
le täysimääräisesti, jotta mielenterveyspalveluiden palvelutaso ja kehit-
täminen kokonaisuutena voidaan varmistaa."

Kannattaja: jäsen Maritta Hyvärinen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta 
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Hyvärinen, Kati Juva, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Aleksi Niska-
nen, Reko Ravela, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Leo Bergman

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 12 - 0 (tyhjää 1).

Puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotus 2 ja jäsen Sami Heis-
taron vastaehdotus 4 olivat toisilleen vastakkaiset. Niiden osalta äänes-
tettiin ensin siitä, kummasta äänestetään esittelijän ehdotusta vastaan.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 2 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Sami Heistaro)

Jaa-äänet: 8
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Kati Juva, Touko Niini-
mäki, Reko Ravela, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Leo Bergman, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Alek-
si Niskanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotus voitti jäsen Sami Heis-
taron vastaehdotuksen äänin 8 - 5, joten siitä äänestettiin seuraavaksi 
esittelijän ehdotusta vastaan.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 8
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Kati Juva, Touko Niini-
mäki, Reko Ravela, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa
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Tyhjä: 5
Leo Bergman, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Alek-
si Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 8 - 5.

Myös puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotus 3 ja jäsen Sami 
Heistaron vastaehdotus 5 olivat toisilleen vastakkaiset, joten niiden 
osalta äänestettiin ensin siitä, kummasta äänestetään esittelijän ehdo-
tusta vastaan.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 3 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5 (jäsen Sami Heistaro)

Jaa-äänet: 8
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Kati Juva, Touko Niini-
mäki, Reko Ravela, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Leo Bergman, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Alek-
si Niskanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotus voitti jäsen Sami Heis-
taron vastaehdotuksen äänin 8 - 5, joten siitä äänestettiin seuraavaksi 
esittelijän ehdotusta vastaan.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 8
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Kati Juva, Touko Niini-
mäki, Reko Ravela, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 5
Leo Bergman, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Alek-
si Niskanen
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Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 8 - 5.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksyttyjen vastaehdo-
tusten osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

19.01.2021 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 299
V 5.5.2021, Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite lain-
säädäntöaloitteen tekemisestä kannabiksen laillisesta tuotannosta 
ja myynnistä Helsingissä

HEL 2021-000727 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite
2 Lausunto, Helsingin poliisilaitos, 1.3.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Avoimen puolueen valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan lainsää-
däntöaloitteen tekemistä valtioneuvostolle erillislain säätämisestä siten, 
että kannabiksen valvottu tuotanto ja myynti sallitaan täysi-ikäisille Hel-
singin kaupungin alueella.  

Kaupunginhallitus toteaa, ettei ehdotettua lainsäädäntöaloitetta tehdä. 

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä Helsingin poliisi-
laitoksen lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen. 

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka on otsi-
koitu ryhmäaloitteeksi. 
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite
2 Lausunto, Helsingin poliisilaitos, 1.3.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 270

HEL 2021-000727 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.04.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.03.2021 § 54

HEL 2021-000727 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta, joka 
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koskee lainsäädäntöaloitteen tekemistä kannabiksen laillisesta tuotan-
nosta ja myynnistä Helsingissä:

"Aloitteessa esitetään, että Helsinki tekee valtioneuvostolle lainsäädän-
töaloitteen erillislain säätämisestä siten, että kannabiksen valvottu tuo-
tanto ja myynti sallittaisiin täysi-ikäisille Helsingin kaupungin alueella. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että se ei kannata lainsäädäntö-
aloitteen tekemistä. Kannabis on riippuvuutta aiheuttava aine ja aiheut-
taa fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja.

Kannabis on rikoslaissa tarkoitettu huumausaine, jonka käyttö, valmis-
taminen ja viljely ovat rangaistavia. Huumausaineen käyttörikoksesta 
voidaan nykyisin tuomita sakkoja tai enintään kuusi kuukautta vankeut-
ta. Huumeiden valmistamisesta tai viljelemisestä voidaan määrätä 
enintään kaksi vuotta vankeutta.

Vaikka kannabiksen käyttökin on rangaistava teko, rikoslaki mahdollis-
taa jo nykymuodossaankin kannabiksen käyttäjän tuomitsematta jättä-
misen. Rikoslain 50 luvun 7 §:ssä säädetään, että huumausaineen käy-
töstä voidaan jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos 
epäiltyä rikosta tai rikosta on huumausaineen määrä ja laatu, käyttöti-
lanne sekä olosuhteet muutoinkin huomioon ottaen pidettävä kokonai-
suutena arvostellen vähäisenä. Syyte voidaan myös jättää nostamatta 
tai rangaistus tuomitsematta, jos rikoksesta epäilty tai tekijä on hakeu-
tunut sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymään hoitoon.

Merkintä kannabiksen käyttörikoksesta ei myöskään estä pääsyä mie-
lenterveyshoitoon tai mihinkään muuhunkaan tarpeelliseen hoitoon tai 
palveluun.

Ryhmäaloitteessa esitetään muun muassa, että kannabiksen laillinen 
tuotanto ja valvottu myynti täysi-ikäisille poistaisi teini-ikäisiä houkutte-
levan "kielletyn hedelmän" vaikutuksen, mikä vähentäisi alaikäisten 
huumeiden käyttöä. Kokonaisuutena arvioiden tieteellinen tutkimus-
näyttö ei tue edellä mainittua väitettä, joka perustuu yhteen tutkimuk-
seen, jossa todettiin vähäinen vaikutus asiaan.

Tähän mennessä kertyneen tutkimustiedon valossa on perusteltua olet-
taa, että runsaasti kannabista käyttävien henkilöiden määrä lisääntyy, 
jos kannabiksen tuotannosta ja myynnistä tulee laillista. Tutkimusnäyt-
töä on myös siitä, että kannabiksen käytön sallittavuus lisäsi käyttöä 
etenkin nuoruusikäisten tyttöjen keskuudessa.

Ehdotettu Helsinkiä koskeva erillislaki olisi Helsingin osalta haitallinen, 
koska se keräisi Suomesta ja ulkomailta kannabiksen suurkuluttajat ja 
viihdekäyttäjät Helsinkiin.
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Kannabiksen haitat liittyvät nimenomaan runsaaseen ja pitkäaikaiseen 
käyttöön, jolla on lukuisia kielteisiä vaikutuksia terveyteen ja toiminta-
kykyyn. Runsas kannabiksen käyttö heikentää kognitiota, mikä heiken-
tää etenkin nuorilla suoriutumista koulussa ja opinnoissa. Runsas kan-
nabiksen käyttö väestössä lisää myös muun muassa liikenneonnetto-
muuksien riskiä.

Kannabista runsaasti etenkin teini-iässä käyttäneillä henkilöillä mahdol-
linen psykoosiin sairastuminen tapahtuu keskimäärin noin kaksi vuotta 
aikaisemmin kuin muilla psykoosiin sairastuvilla. Kannabiksen käyttöä 
jatkavien psykoosipotilaiden sairaus on keskimäärin vaikeampi ja edel-
lyttää myös useammin ja pidempiä sairaalahoitoja.

Kannabisuutteita vaikuttavana aineena sisältävän lääkevalmisteen 
käyttö on lääkärin määräämänä sallittua pienelle potilasryhmälle. Lää-
kekannabista käytetään Suomessa MS-taudin lihasjäykkyyteen, elleivät 
muut hoidot tehoa.

Helsingin kaupunki on tehnyt valvotuista huumeiden käyttötiloista eril-
lisselvityksen, joka on valmistunut 1.2.2019. Selvityksessä arvioidaan 
käyttötilan toimintamallia ja sijoittamista sekä sen tuottamia mahdollisia 
etuja ja haittoja.

Lainsäädäntö ei salli tällä hetkellä valvottujen huumeiden käyttötilojen 
perustamista. Helsingin kaupunginhallitus on tehnyt kuitenkin 
01.4.2019 § 228 valtioneuvostolle lainsäädäntöaloitteen ja esittänyt 
huumeiden käyttöhuonekokeilun oikeuttavan erillislain säätämistä. 
Laissa on oltava säännökset muun muassa siitä, onko humausaineiden 
käyttäminen ja hallussapito rangaistavaa käyttöhuoneen tiloissa, ja mit-
kä ovat henkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet ja oikeudet suhteessa 
käyttäjiin. Jos lainsäädäntöhanke aloitetaan, Helsingin kaupunki tukee 
valmistelutyötä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kannabis on riippuvuutta aiheuttava aine ja aiheuttaa fyysisiä, psyykki-
siä ja sosiaalisia haittoja. Huumeongelman hoito perustuu avoimeen ja 
luottamukselliseen hoitosuhteeseen. Huumeiden käyttö ei ole esteenä 
hoitoon pääsylle. Huumausaineisiin liittyvien ongelmien hoito ja huu-
meiden käyttöön liittyvien haittojen vähentäminen on sekä yksilön että 
yhteiskunnan kannalta perusteltua. Kannabiksen tuotannon ja myynnin 
laillistaminen nykyistä laajemmin sen sijaan ei edistä terveyttä ja hyvin-
vointia.”

Käsittely

16.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen ja psykoosi-
palvelujen päällikkö Jussi Niemi-Pynttäri olivat kutsuttuina asiantuntijoi-
na läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin yksi palautusehdotus.

Palautusehdotus 1:
Jäsen Leo Bergman: Asia palautetaan valmisteluun, jossa arvioidaan 
uudelleen kohdat, joista ei ole näyttöä. Lisäksi uudessa valmistelussa 
tulisi ottaa huomioon kannabiksen terveysvaikutusten taso verrattuna 
muihin sallittuihin päihteisiin sekä punnita laittomuuden aiheuttamia so-
siaalisia ongelmia.

Kannattaja: jäsen Reko Ravela

Asiassa tehtiin myös yksi vastaehdotus.

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lausuntovastauksesta poistetaan lausunnon toisesta 
kappaleesta seuraava lause: "Kannabiksen salliminen kontrolloidussa-
kin ympäristössä johtaa huumausaineiden käyttöön liittyvien ongelmien 
voimistumiseen." Tästä ei nimittäin ole mitään näyttöä olemassa.

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

Jäsen Leo Bergmanin palautusehdotuksen saatua kannatuksen kes-
kustelu rajattiin koskemaan palautusehdotusta ja siitä äänestettiin en-
simmäisenä esittelijän ehdotusta vastaan.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 (jäsen Leo Bergman)

Jaa-äänet: 8
Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Seija 
Muurinen, Aleksi Niskanen, Laura Nordström, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Katju Aro, Leo Bergman, Esa Olavi Lehtopuro, Sanna-Mari Oranen, 
Reko Ravela

Tyhjä: 0

Poissa: 0
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
5, minkä jälkeen asian käsittelyä jatkettiin. Seuraavana äänestettiin 
kannetusta jäsen Kati Juvan vastaehdotuksesta.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Kati Juva)

Jaa-äänet: 5
Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, 
Aleksi Niskanen

Ei-äänet: 8
Katju Aro, Leo Bergman, Kati Juva, Esa Olavi Lehtopuro, Laura Nordst-
röm, Sanna-Mari Oranen, Reko Ravela, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen äänin 8 - 5.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

02.03.2021 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi
Jussi Niemi-Pynttäri, psykoosipalvelujen päällikkö, puhelin

jussi.niemi-pynttari(a)hel.fi
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 300
V 5.5.2021, Valtuutettu Kati Juvan aloite ICAN-kampanjan kaupunki-
vetoomuksen allekirjoittamiseksi

HEL 2020-011655 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunkien kansainvälinen toiminta on viimeisten vuosikymmenien ai-
kana laajentunut ja monipuolistunut. Nykyisessä kansainvälisessä tilan-
teessa, ja koska nimenomaan kaupungit tulisivat olemaan mahdollisen 
ydinhyökkäyksen kohteina, kaupunginhallitus katsoo, että tällaisen ve-
toomuksen allekirjoittaminen, johon ei liity mitään erityisiä muita velvoit-
teita, voidaan katsoa kuuluvan myös kunnan toimialaan. Helsingin kau-
punki on jo Mayors for Peace -verkoston jäsen. Kaupunginhallitus tu-
kee ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittamista.

Käsittely

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Muutetaan kpl 9 kuulumaan seuraavasti: 

“Kaupunkien kansainvälinen toiminta on viimeisten vuosikymmenien 
aikana laajentunut ja monipuolistunut. Nykyisessä kansainvälisessä ti-
lanteessa, ja koska nimenomaan kaupungit tulisivat olemaan mahdolli-
sen ydinhyökkäyksen kohteina, kaupunginhallitus katsoo, että tällaisen 
vetoomuksen allekirjoittaminen, johon ei liity mitään erityisiä muita vel-
voitteita, voidaan katsoa kuuluvan myös kunnan toimialaan. Helsingin 
kaupunki on jo Mayors for Peace -verkoston jäsen. Kaupunginhallitus 
tukee ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittamista.”

Kannattaja: Tomi Sevander

äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotus

Jaa-äänet: 7
Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille 
Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori
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Ei-äänet: 8
Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinne-
mäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mu-
kaan muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 21.10.2020 Juva Kati Helsinki tukee ydinasekieltosopi-
musta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kati Juva ja 22 muuta valtuutettua esittivät valtuustoaloit-
teessaan (21.10.2020), että Helsingin kaupunki allekirjoittaa Internatio-
nal Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) -kampanjan kau-
punkivetoomuksen (Cities Appeal) ja osoittaa siten tukensa YK:n ydin-
asekieltosopimukselle.

ICAN-kampanjan tavoitteena on edistää ydinaseriisuntaa ja YK:n ydin-
asekieltosopimuksen toimeenpanoa. Kampanja on perustettu Austra-
liassa vuonna 2007 ja siinä on mukana kansalaisjärjestöjä noin sadasta 
maasta. 

YK:n ydinasekieltosopimus astui voimaan 21.1.2021. Sen oli 18.3.2021 
mennessä ratifioinut 54 maata. Suomi ei ole allekirjoittanut sopimusta. 
Sopimus kieltää ydinaseiden valmistuksen, hallussapidon ja käyttämi-
sen.
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ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen on allekirjoittanut lähes 400 
kaupunkia 17 eri maasta. Pohjoismaista mukana on Oslon ja usean 
muun norjalaisen kaupungin lisäksi vain Göteborg.  

Kaupunkien kansainvälinen toiminta on nykyisin huomattavan laajaa, ja 
kaupungit ovat lisänneet kansainvälistä edunvalvontaansa valtioiden 
suuntaan. Myös Helsinki on kaupunkistrategian mukaisesti vahvistanut 
kansainvälistä toimintaansa. Toiminta kohdistuu asioihin, jotka liittyvät 
kaupunkeihin, ovat kaupungin toimintaa ja joihin kaupunki voi vaikuttaa.

Kunnan toimialaa koskevassa oikeuskäytännössä kunnan nimissä an-
nettuihin ulko-, puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeviin kannanot-
toihin on aiempina vuosina suhtauduttu pidättyvästi. Esimerkiksi kor-
keimman hallinto-oikeuden vuonna 1983 tekemän päätöksen (KHO 
1983 II 28) mukaan kunnan toimialaan ei kuulunut ydinaseetonta Poh-
jolaa koskevan vetoomuksen allekirjoittaminen.

Kaupunkien kansainvälinen toiminta on viimeisten vuosikymmenien ai-
kana laajentunut ja monipuolistunut. Kaupunginhallitus kuitenkin kat-
soo, että ydinaseita koskevan kannanoton antaminen ei edelleenkään 
ole kunnan toimialaa koskevan sääntelyn mukaista. ICAN-kampanjan 
kaupunkivetoomuksen allekirjoittaminen ei näin ollen ole perusteltua.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 21.10.2020 Juva Kati Helsinki tukee ydinasekieltosopi-
musta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 271

HEL 2020-011655 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.04.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi
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§ 301
V 5.5.2021, Valtuutettu Fatim Diarran aloite ruokarekkojen sähkön-
saannin helpottamisesta

HEL 2020-011134 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Fatim Diarra ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan selvitettäväksi, millä keinoin kaupunki voisi edistää luopumista 
ruokarekoissa käytettävistä aggregaateista. Aloitteessa esitetään agg-
regaattien käytön vähentämistä viitaten niiden aiheuttamiin pienhiuk-
kaspäästöihin ja kovaäänisyyteen.

Kaupunginhallitus pitää kaupunkiympäristölautakunnan tapaan tärkeä-
nä, että ruokarekkojen sähkönsaantia helpotetaan ja niiden aggregaat-
tien käyttöä vähennetään julkisessa kaupunkitilassa. Kaupunki ei voi 
voimassa olevan lainsäädännön puitteissa kieltää tai muutoin säännellä 
aggregaattien käyttöä, mutta sen on mahdollista toteuttaa uusia sähkö-
pisteitä erityisesti ruokarekoille eli ketterille kioskeille tarkoitettuihin, 
erikseen määriteltyihin myyntipaikkoihin. Kaupunki voi näin sopimus-
teitse ohjata myyntipaikan kiinteän sähköpisteen käyttöön aggregaatin 
sijaan. Määriteltyjen Ketterä kioski -myyntipaikkojen ulkopuolella kau-
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punki ei voi suoraan vaikuttaa aggregaattien käyttöön, sillä myyntitoi-
mintaa on mahdollista harjoittaa melko vapaasti kantakaupungin ulko-
puolella. 

Tällä hetkellä julkisessa ulkotilassa sähköä on saatavilla kaupungin ta-
pahtuma-aluekorteissa esitetyillä paikoilla, Tukkutorin hallinnoimilla to-
rialueilla sekä Helenin sähköpisteillä. Sähkönsaantia ketterille kioskeille 
voidaan helpottaa toteuttamalla uusia puhelinsoitolla toimivia Soitolla 
sähköä  -sähköpisteitä, jotka soveltuvat hyvin ketterässä kioskitoimin-
nassa hyödynnettäviksi. Uudisrakentamisen ja peruskorjauksen yhtey-
dessä sähköpisteiden käyttöä laajennetaan Kontulan Kelkkapuistoon, 
Roihuvuoren Kirsikkapuistoon ja Jätkäsaaren Saukonpaadenpuistoon. 
Jatkossa kaupunkiympäristön toimiala pyrkii kehittämään infrastruktuu-
ria erityisesti tapahtuma-aluekorteissa esitetyillä paikoilla ja Ketterä 
kioski -järjestelmän myyntipaikoilla. Myös Ketterä kioski -järjestelmään 
kuuluvien määriteltyjen myyntipaikkojen verkostoa voidaan laajentaa 
alueille, joihin toteutetaan uusia sähköpisteitä. 

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus 
on lausunnon mukainen. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 273

HEL 2020-011134 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.04.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Sanna Ve-
sikansan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.02.2021 § 56

HEL 2020-011134 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle:

Kaupunkiympäristölautakunta näkee sähkönsaannin helpottamisen ja 
aggregaattien vähentymisen julkisessa kaupunkitilassa tärkeänä. Kau-
punki ei voi voimassa olevan lainsäädännön puitteissa kieltää tai muu-
toin säännellä aggregaattien käyttöä, mutta kaupunkiympäristön toimia-
la pystyy vaikuttamaan asiaan toteuttamalla uusia sähköpisteitä erityi-
sesti ruokarekoille eli ketterille kioskeille tarkoitetuissa, erikseen määri-
tellyissä myyntipaikoissa. Kaupunki voi tällöin sopimusteitse ohjata 
käyttämään myyntipaikan kiinteää sähköpistettä aggregaatin sijaan. 

Ketterällä kioskilla tarkoitetaan liikuteltavaa elintarvikehuoneistoa, joka 
on rekisteröity moottoriajoneuvoksi tai vaunuksi. Nykyinen ketterä kios-
ki -järjestelmä muodostuu erikseen määritellyistä myyntipaikoista, joi-
den varaamiseksi ketterä kioski -yrittäjän on tehtävä sopimus kaupun-
gin kanssa. Ketterillä kioskeilla ei ole vakituisia myyntipaikkoja, vaan ne 
vuorottelevat myyntipaikoilla. Määritellyt myyntipaikat sijaitsevat kanta-
kaupungin alueella paikoissa, joissa ei muutoin voi ketterää kioskia py-
säköidä. Muutoin ketterän kioskin voi pysäköidä pysäköintisäännöksiä 
noudattaen, eikä tällaisilla paikoilla tapahtuva elintarvikemyynti edellytä 
erillistä sopimista kaupungin kanssa. Määriteltyjen ketterä kioski -
myyntipaikkojen ulkopuolella kaupunki ei siis voi suoraan vaikuttaa 
aggregaattien käyttöön, sillä myyntitoimintaa on mahdollista melko va-
paasti harjoittaa kantakaupungin ulkopuolella.
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Tällä hetkellä julkisessa ulkotilassa sähköä on saatavilla kaupungin ta-
pahtuma-aluekorteissa esitetyillä paikoilla, Tukkutorin hallinnoimilla to-
rialueilla sekä Helenin sähköpisteillä. Tapahtumille tai ketterille kioskeil-
le soveltuvaa sähköä ei saada Helsingin julkisesta ulkovalaistusverkos-
ta, sillä valaisinpylväille tulee sähköä vain pimeän aikaan. 

Sähköpisteiden tarve on suurin vilkkaissa, paljon käytetyissä puistoissa 
ja kaupunkitiloissa. Nämä paikat ovat usein kaupungin keskeisimpiä ja 
arvokkaimpia, jonka vuoksi on tärkeää, että kaupunkikuvaan kiinnite-
tään riittävästi huomiota sähköpisteitä toteutettaessa. Kalusteiden ja 
laitteiden tulee olla kaupunkikuvallisesti korkealuokkaisia ja noudattaa 
kaupunkitilaohjetta sekä muita kaupungin ohjeita ja määräyksiä. Myös 
sähköturvallisuus ja ilkivallankestävyys korostuvat rakennettaessa jul-
kiseen ulkotilaan yleiseen käyttöön tarkoitettuja sähköpisteitä. Nämä 
nostavat kalusteiden ja laitteiden hintaa, mikä voi tehdä palvelusta 
käyttöön nähden hyvinkin kallista.

Kaupunkiympäristön toimiala toteutti vuonna 2018 kokeiluluontoisesti 
puhelinsoitolla toimivia sähköpisteitä Vaasanpuistikkoon kaupunginval-
tuuston päätökseen 28.9.2016 § 245 perustuen. Tapahtumanjärjestäjä 
voi tilata sähkövirtaa tätä tarkoitusta varten pystytetystä pollarista soit-
tamalla käyttöopasteen mukaiseen numeroon, jolloin virtaa on tarjolla 
kahdeksaksi tunniksi kerrallaan. Kahdeksan tunnin pituinen sähköan-
nos maksaa yksivaiheisena noin viisi euroa ja kolmivaiheisena noin vii-
sitoista euroa. Ostot veloitetaan tilaajan puhelinlaskulla. Vuonna 2020 
Vaasanpuistikon soittoautomatiikkaan tehtiin tekniikka- ja hinnoittelu-
päivitys.

Sähkönsaantia ketterille kioskeille voidaan helpottaa toteuttamalla uu-
sia puhelinsoitolla toimivia sähköpisteitä, sillä Soitolla sähköä  -
toimintamalli soveltuu hyvin ketterään toimintaan. Uudisrakentamisen 
ja peruskorjauksen yhteydessä käyttöä laajennetaan Kontulan Kelkka-
puistoon, Roihuvuoren Kirsikkapuistoon ja Jätkäsaaren Saukonpaa-
denpuistoon. Jatkossa kaupunkiympäristön toimiala selvittää ja pyrkii 
kehittämään infrastruktuuria erityisesti tapahtuma- aluekorteissa esite-
tyillä paikoilla ja ketterä kioski -järjestelmän myyntipaikoissa. Myös ket-
terä kioski -järjestelmään kuuluvien määriteltyjen myyntipaikkojen ver-
kostoa voidaan laajentaa alueille, joihin toteutetaan uusia sähköpistei-
tä.

Edellä mainitun lisäksi tapahtumasähköjen toteuttaminen on suunnitel-
tavana Arabianrannan Pornaistenniemeen. Tavoitteena on rakentaa 
tapahtumasähköt enintään kahdeksan ruokarekan toimintaa varten Ka-
tariina Saksilaisen kadun rakentamisen yhteydessä vuonna 2022.

Käsittely
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09.02.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Mikko Aho: Kohdan 7 loppuun lisätään:
Edellä mainitun lisäksi tapahtumasähköjen toteuttaminen on suunnitel-
tavana Arabianrannan Pornaistenniemeen. Tavoitteena on rakentaa 
tapahtumasähköt enintään kahdeksan ruokarekan toimintaa varten Ka-
tariina Saksilaisen kadun rakentamisen yhteydessä vuonna 2022.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

02.02.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Olli Markkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39559

olli.markkanen(a)hel.fi
Tommi Valve, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 310 39571

tommi.valve(a)hel.fi
Jarmo Talvasto, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 310 38817

jarmo.talvasto(a)hel.fi
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§ 302
V 5.5.2021, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite tekonurmikentistä 
kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön

HEL 2020-012443 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jussi Chydenius ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että pienempiä, esimerkiksi koulujen yhteydessä sijaitsevia 
kenttiä päällystettäisiin tekonurmella ja annettaisiin ilman varauksia 
kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön.

Viideltätoista kaupungin hallinnoimalta tekonurmikentältä on varattu 
vapaaseen käyttöön tarkoitettuja yleisövuoroja arkisin klo 16─18 ja vii-
konloppuisin klo 10─12. Vuoroja on kahtena tai kolmena päivänä vii-
kossa, eri kentillä eri päivinä. Merkittyjen vapaavuorojen lisäksi kentät 
ovat vapaasti käytettävissä aina kun niillä ei ole muuta toimintaa.

Vapaavuorojen aikana kentät ovat olleet varsin matalalla käytöllä Töö-
lön Pallokenttää lukuun ottamatta. Uusien tekonurmikenttien rakenta-
misen ohella tuleekin miettiä keinoja yleisövuorojen käytön tehostami-
seksi. Nykyisten yleisövuorojen käyttöaste ei ole niin korkea, että uu-
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sien vapaassa käytössä olevien kenttien rakentaminen olisi välttämättä 
perusteltua.

Tekonurmikenttien rakentaminen kaventaa luonnonjääkenttäverkkoa, 
jolle on huomattavaa kysyntää. Erityisesti jalkapallon tarpeisiin raken-
netut kumirouhetekonurmikentät sopivat hiekkatekonurmi- ja kivituhka-
kenttiä huonommin talviurheilun tarpeisiin. Niiden jäädyttäminen vaatii 
merkittävästi enemmän työtunteja.

Pienten tekonurmikenttien rakentamiskustannukset ovat noin 70 
000─200 000 euroa kentän koosta, sijainnista ja tekonurmityypistä riip-
puen. Hiekkatekonurmi on vähän edullisempi ja soveltuu laajemmin eri-
laiseen vapaa-ajankäyttöön, kumirouhetekonurmi jalkapalloon.

Vanhoja tekonurmimattoja ei tule siirtää uusille kentille, koska siirtämi-
nen voi aiheuttaa niihin vaarallisia repeämiä. Mattojen käyttöikä on 
seitsemästä kymmeneen vuotta, jonka jälkeen ne tulisi kulumisesta joh-
tuen uusia, eikä siirtää vähemmän tärkeinä pidetyille alueille.

Yleisillä alueilla olevat isommat kentät ovat useimmiten kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan hallinnassa, koulujen pihoilla olevat kentät puoles-
taan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan. Kun käyttäjätoimialat totea-
vat hiekkakentän muuttamisen tekonurmikentäksi tarpeelliseksi, kau-
punkiympäristön toimiala toteuttaa muutoksen käytettävissä olevien 
määrärahojen puitteissa. Tekonurmikenttien toteutuksessa tarvitaan 
yhteistyötä yli toimialarajojen, joten sen sujuvuutta on tärkeää paran-
taa. Liikunnallisuuden edistämisen tulee olla kaikkien toimialojen yhtei-
nen tavoite.

Kaupunkistrategian kärkihankkeena toteutettavassa liikkumisohjelmas-
sa on asetettu tavoite koulupihojen liikunnallisuuden lisäämisestä. Kou-
lujen pihoilla olevien välineiden ja varusteiden kunto on selvitetty katta-
vasti, ja kymmenen koulupihan liikkumisolosuhteita on parannettu eril-
lismäärärahalla vuosina 2019─2020. Valmistelussa on pitkäjänteisempi 
suunnitelma pihojen kunnon ja ylläpidon parantamiseksi.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristön 
toimialan lausuntojen mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2021 49 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/11
26.04.2021

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

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 282

HEL 2020-012443 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.04.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
4.3.2021

HEL 2020-012443 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet-
palvelukokokonaisuus antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausun-
non:

Hiekkakenttien muuttaminen tekonurmikentiksi
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Rakennukset ja yleiset alueet-palvelukokokonaisuus toteuttaa toimin-
nallisia hankkeita, kuten hiekkakenttien muuttaminen tekonurmikentiksi, 
käyttäjätoimialojen ilmaiseman tarpeen perusteella. Tekonurmikenttien 
tarpeen määrittely tapahtuu kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuuri- 
ja vapaa-ajan toimialojen toimesta.  

Toimialojen näkökulmia tekonurmikenttiin

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on käsitellyt 02.02.2021 pitämässään 
kokouksessa valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. valtuustoaloitetta te-
konurmien rakentamiseksi kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön. Kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le. 

Tällä hetkellä tekonurmikenttien tarpeesta käydään kulttuuri- ja vapaa-
ajan toimialan (KUVAn) sisäistä keskustelua. Kaikkien kenttien käyttö-
aste ei ole niin korkea, että uusien kenttien rakentaminen olisi välttä-
mättä perusteltua. Tekonurmikentän rakentaminen kaventaa helposti 
potentiaalista luonnonjääkenttäverkkoa, jolle varsinkin taas kuluvana 
talvena on ollut merkittävää kysyntää. Lisäksi tekonurmikentät lisäävät 
painetta liikunnan ja ulkoilun investointi- sekä käyttömäärärahojen kas-
vattamista kohtaan.

Tekonurmikenttiä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon jo olemassa 
olevan kentän käyttäjien tarpeet ja punnita sitä, että lisääkö tekonur-
men asentaminen ihmisten liikkumista vai käykö peräti päinvastoin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (KASKOn) näkökulmasta koulu-
pihojen kenttä voidaan toteuttaa, jos:

 oppilaat ovat toivoneet tätä pihavarusteiden määrittelyä koskevassa 
osallistumismenettelyssä 

 toivotut toiminnalliset elementit sekä kenttä mahtuvat - oppilaiden ja 
toiminnan tavoitteita priorisoidaan

 kenttä mahtuu pihalle
 koulun välittömässä läheisyydessä ei ole kenttää
 rakennushistorialliset arvot sallivat sen myös (kaupunginmuseo 

puoltaa) 
 kenttä voidaan toteuttaa turvallisesti (ei synny katvealueita tai aluei-

ta, joissa esim. kiusaaminen on mahdollista)
 maasto-olosuhteet sallivat 
 toteutus on kustannustehokasta ekologista (linjassa kaupungin ym-

päristötavoitteiden kanssa)
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Mikäli tekonurmeen päädytään, tulee määritellä, tehdäänkö hiekka- vai 
kumirouhetekonurmea. Alusta ratkaisee, millaiseen urheiluun kenttää 
voidaan käyttää. Alustaratkaisua ei näiden kahden välillä voi tehdä ns. 
monilajiperiaatteella, vaan kumirouhe on jalkapalloilun alusta ja hiekka-
tekonurmi soveltuu vapaa-ajankäyttöön. Hiekkatekonurmi on alustaksi 
asennettuna n. 15 % edullisempi vaihtoehto. Kumirouhekentän vuosit-
taiset huoltokustannukset ovat kaksinkertaiset hiekkatekonurmeen ver-
rattuna.

Molemmat alustaratkaisut ovat kiinteistön ylläpidon ja siivoamisen kan-
nalta haasteellisia kantautuvuutensa vuoksi, mutta kumirouhe on todet-
tu huomattavasti kantautuvammaksi. Kumirouheeseen liittyy sisätiloihin 
kantautuessaan myös ominaishajua, mikä saatetaan kokea häiritse-
väksi. Kumirouheen voimakas kantautuvuus aiheuttaa myös itse alus-
talle suurempia muutoksia, minkä johdosta alusta tarvitsee tiheämmällä 
välillä huoltoa ja täyttöä. 

Yhteenveto

Kun kyseessä on yleisellä, esimerkiksi puistoalueella oleva kenttä, KU-
VA määrittelee muutoksen tarpeen edellä mainittuihin näkökulmiin no-
jaten. Kun kyseessä on koulukiinteistöllä oleva kenttä, Kasko määritte-
lee muutoksen tarpeen edellä mainittuihin näkökulmiin nojaten.  Mikäli 
käyttäjätoimialat toteavat hiekkakentän muutoksen tekonurmikentäksi 
tarpeelliseksi ja ilmaisevat tarpeen kaupunkiympäristön toimialalle so-
vittujen menettelyjen mukaisesti, kaupunkiympäristön toimiala käynnis-
tää hankkeen käytettävissä olevan määrärahojen puitteissa.

Lisätiedot
Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 32554

sanna.rautajarvi(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.02.2021 § 16

HEL 2020-012443 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tekonurmialueiden ja -
kenttien rakentaminen on lähtökohtaisesti positiivinen ja kannatettava 
asia. Paremmat fasiliteetit kannustavat kaupunkilaisia liikkumaan ja ko-
keilemaan erilaisia urheilulajeja, tekonurmet ehkä ennen kaikkea pe-
laamaan jalka- ja pesäpalloa. 
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Helsingin kaupunki hallinnoi tällä hetkellä yhteensä 30 tekonurmikent-
tää, jotka ovat varsin suosittuja. Suurin osa tekonurmikenttien käyttö-
vuoroista on jaettu kaupungin urheiluseuroille, jotka käyttävät kenttien 
tehokkaasti. Seuroihin kuulumattomille kuntalaisille on puolestaan va-
rattu 15:ltä kaupungin hallinnoimalta tekonurmikentältä matalankynnyk-
sen ja vapaaseen käyttöön tarkoitettuja yleisövuoroja arkisin klo 16─18 
ja viikonloppuisin klo 10─12. Niitä on noin 2─3 päivänä viikossa, ajoi-
tettuna eri viikonpäiville. Silloin kun tekonurmikentillä ei ole muuta toi-
mintaa ne ovat myös vapaasti käytettävissä. Yleisövuorojen aikana 
kentät ovat kuitenkin olleet pääosin varsin matalalla käytöllä Töölön 
Pallokenttää lukuun ottamatta. Uusien tekonurmikenttien rakentamisen 
rinnalla tulisi pohti keinoja yleisövuorojen käytön tehostamiseksi.

Tekonurmialueiden lisäämiseen liittyy lisäksi haasteita. Ensinnäkin 
pienten tekonurmikenttien rakentamiskustannukset ovat noin 70 
000─200 000 euroa kentän koosta ja sijainnista riippuen. Tällaisten 
kenttien ylläpitämisestä syntyy käyttökustannuksia noin 1 000─2 000 
euroa/vuosi. 

Toiseksi vanhojen tekonurmimattojen siirtäminen toisilta kentiltä ei ole 
lähtökohtaisesti kannatettava ajatus. Mattojen käyttöikä on keskimäärin 
seitsemästä kymmeneen vuotta, jonka jälkeen ne tulisi kulumisesta joh-
tuen uusia, eikä siirtää vähemmän tärkeinä pidetyille alueille. Lisäksi 
mattojen siirtämisessä merkittävänä käytännön riskinä on niiden re-
peäminen ja tätä kautta muuttuminen käyttäjille vaarallisiksi.

Kolmanneksi varsinkin jalkapallon tarpeisiin viime vuosina rakennetut 
kumirouhetekonurmikentät sopivat hiekkatekonurmi- ja kivituhkakenttiä 
heikommin talviurheilun tarpeisiin. Näiden jäädyttäminen esimerkiksi 
vaatii runsaasti enemmän työtunteja.  

Pienempiä kenttiä koulujen läheisyydessä ja puistoalueilla hallinnoivat 
pääasiassa kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toi-
miala. Kaupunkistrategian kärkihankkeena toteutettavassa liikkumisoh-
jelmassa on asetettu tavoite koulupihojen liikunnallisuuden lisäämises-
tä. Koulupihojen ja pihoilla olevien välineiden ja varusteiden kunto on 
selvitetty kattavasti eri tietolähteitä hyödyntäen. Vuosina 2019─2020 
kymmenen koulupihan liikkumisolosuhteita parannettiin erillismäärära-
halla. Valmistelussa on pitkäjänteisempi suunnitelma pihojen kunnon ja 
ylläpidon parantamiseksi. Asian eteenpäin viemiseksi on tärkeää pa-
rantaa yhteistyötä kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä Staran välillä. Tämä on välttä-
mätöntä, koska kenttien maa-alueet ovat eri toimialojen hallinnoimia ja 
myös toteutuksessa tarvitaan yhteistyötä yli toimialarajojen. Liikunnalli-
suuden edistämisen tulee myös olla kaikkien hallintokuntien yhteinen 
tavoite.
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Liikunta-alueiden ja -puistojen investointisuunnitelmassa ei ole varau-
duttu esitettyyn koulujen kenttien uusimiseen. Näiden investointimäärä-
rahojen viime vuosien niukkuuden vuoksi, liikuntapalvelukokonaisuu-
den omia tekonurmikenttiä ei ole pystytty uusimaan sillä aikataululla 
kuin olisi ollut niiden käyttökunto huomioon ottaen tarpeellista. Kulttuu-
ri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että vuodelle 2022 liikunnan 
investointimäärärahoja lisätään.

Käsittely

16.02.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Vastaehdotus 1:
Jussi Chydenius: Poistetaan kappaleen 7 lopusta virke:

"Tätä edesauttaisi entistä toimivampi yhteistyö kaupunkiympäristön, 
kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä 
Staran välillä.” 

ja korvataan seuraavalla:

"Asian eteenpäin viemiseksi on tärkeää parantaa yhteistyötä kaupun-
kiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan sekä Staran välillä. Tämä on välttämätöntä, koska kenttien maa-
alueet ovat eri toimialojen hallinnoimia ja myös toteutuksessa tarvitaan 
yhteistyötä yli toimialarajojen. Liikunnallisuuden edistämisen tulee 
myös olla kaikkien hallintokuntien yhteinen tavoite."

Kannattaja: Sami Muttilainen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Jussi Chydeniuksen vas-
taehdotuksen 1 yksimielisesti.

Vastaehdotus 2:
Jussi Chydenius: Lisätään kappaleen 8 loppuun virke:

"Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että vuodelle 2022 
liikunnan investointimäärärahoja lisätään.”

Kannattaja: Sami Muttilainen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jussi Chydeniuksen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutet-
tuna
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Jaa-äänet: 5
Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Laura 
Varjokari

Ei-äänet: 7
Jussi Chydenius, Simon Granroth, Sami Muttilainen, Terhi Peltokorpi, 
Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa, Niilo Toivonen

Tyhjä: 1
Nasima Razmyar

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Jussi Chydeniuksen vas-
taehdotuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 5–7 (1 tyhjä).

02.02.2021 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

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

kimmo.isotalo(a)hel.fi
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§ 303
V 5.5.2021, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite maksuttomien kuu-
kautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille

HEL 2020-010631 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Poistetaan seuraavat kohdat:
“Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa ehdotettu hygieniatarvikkei-
den tarjoaminen maksutta ei ole tarkoituksenmukaista.”
“Perustoimeentulotukeen sisältyvien etuuksien osalta ei ole kuitenkaan 
tarkoituksenmukaista aloittaa kokeiluja.”

Kappaleen 6 jälkeen lisäys:

"Kaupunginhallitus kannattaa maksuttomien kuukautisvälineiden erilais-
ten jakelumahdollisuuksien kartoittamista nuorille ja vähävaraisille. 
Kaupunginhallitus kannattaa rajatun kokeilun käynnistämistä maksut-
tomien kuukautisvälineiden jakamisesta perusopetuksessa ja toisen as-
teen oppilaitoksissa vuoden 2022 talousarvion puitteissa.”

Kannattaja: Anna Vuorjoki

äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotus

Jaa-äänet: 7
Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille 
Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 7
Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Van-
hanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 1
Tomi Sevander
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Kaupunginhallitus päätti hylätä ehdotuksen äänin 7 – 7 (1 tyhjä). Pu-
heenjohtajan ääni ratkaisi päätökseksi tulleen ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite
2 Lausunto, Nuorisoneuvosto, 21.12.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Amanda Pasanen ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että selvitetään mahdollisuutta tarjota maksuttomia kuukau-
tisvälineitä nuorille ja vähävaraisille.   

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa ehdotettu hygieniatarvikkei-
den tarjoaminen maksutta ei ole tarkoituksenmukaista. Toimeentulotu-
kilaissa (1412/1997) säädetään perustoimeentulotuen myöntämisen 
edellytyksistä. Oikeus perustoimeentulotukeen määräytyy Suomessa 
oleskelun perusteella ja koskee jokaista tuen tarpeessa olevaa, joka ei 
voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentu-
loa turvaavilla muilla etuuksilla, muilla tuloillaan tai varoillaan, häneen 
nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Kan-
saneläkelaitoksen (Kela) myöntämään perustoimeentulotukeen sisältyy 
hygieniatarvikkeiden, mm. kuukautisvälineiden, kustannukset.      

Vakiintuneen käytännön mukaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 
jaetaan opiskelijoille akuuteissa tilanteissa yksittäisiä kuukautisvälinei-
tä.              

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan, kasvatus- ja koulutus-
lautakunnan ja nuorisoneuvoston lausunnot. Vastaus on sosiaali- ja 
terveyslautakunnan lausunnon mukainen. Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta on äänin 6-0, 7 tyhjää, kehottanut toimialaa käynnistämään välit-
tömästi rajatun kokeilun maksuttomien kuukautisvälineiden jakamisesta 
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perusopetuksessa, lukioissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Perustoi-
meentulotukeen sisältyvien etuuksien osalta ei ole kuitenkaan tarkoi-
tuksenmukaista aloittaa kokeiluja.           

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite
2 Lausunto, Nuorisoneuvosto, 21.12.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 283

HEL 2020-010631 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.04.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Sanna Ve-
sikansan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 09.02.2021 § 22

HEL 2020-010631 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle Amanda Pasasen valtuustoaloitteesta maksuttomien 
kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille. Tämän li-
säksi kasvatus- ja koulutuslautakunta kehoittaa toimialaa käynnistä-
mään välittömästi rajatun kokeilun maksuttomien kuukautisvälineiden 
jakamisesta perusopetuksessa, lukioissa ja toisen asteen oppilaitoksis-
sa.

Aloitteessa on tartuttu tärkeään asiaan tyttöjen yhdenvertaisuuden nä-
kökulmasta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käsitellään peruso-
petuksessa ja toisella asteella opetussuunnitelmien mukaisesti mm. 
terveystiedon ja biologian tunneilla ikäkauteen liittyvää kasvua, tervey-
den osa-alueiden ja arjen terveystottumuksien tuntemusta ja niiden 
merkityksen pohtimista sekä seksuaalikasvatusta. Lisäksi opetuksessa 
perehdytään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin ja tarkastellaan yh-
teiskuntaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmis-
ta. Opetussuunnitelmien ja tutkinnon perusteissa korostetaan aktiivi-
seksi kansalaiseksi kasvamista ja opetuksessa pyritään vahvistamaan 
havaittuihin epäkohtiin puuttumista. Vaikka kuukautisköyhyyteen rat-
kaisun tarjoaminen ei kuulu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan teh-
täviin, paneudutaan opetuksessa naisten ja miesten väliseen tasa-
arvoon, yhdenvertaisuuteen ja yhteiskunnan toimintaan. Oppijoita ohja-
taan tarttumaan epäkohtiin, tekemään aloitteita ja kehittämään toimin-
taa yhteiskunnassa tasa-arvoisempaan suuntaan.

Aloitteessa kuvattu huoli kuukautisköyhyydestä on aiheellinen. Osalla 
oppilaista ja opiskelijoista ei ole varaa hankkia sellaisia kuukautisväli-
neitä, joita he haluaisivat käyttää. Aloitteessa ehdotetaan, että maksut-
tomia kuukautisvälineitä jaettaisiin nuorille ja vähävaraisille. Aloitteen 
mukaan kuukautisvälineiden tarjoamisessa tulisi huomioida käyttäjien 
henkilökohtaiset valinnat. Helsingissä oli 13−29-vuotiaita nuoria naisia 
vuonna 2019 lähes 80 000. Mikäli ilmaisia kuukautisvälineitä jaettaisiin 
kaikille heille, olisivat vuosikustannukset useamman miljoonaa euroa. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä ilmaisten kuukautisvälinei-
den jakaminen kaikille nuorille ei ole tarkoituksenmukaista. Lautakun-
nan mielestä mahdolliset ilmaiset kuukautisvälineet tulisi kohdentaa 
vain vähävaraisille nuorille. 

Ilmaisten kuukautisvälineiden jakaminen nuorille ja vähävaraisille vä-
hentäisi kuukautisköyhyyttä, mutta edellyttäisi resursointia monipuolis-
ten kuukautisvälineiden hankinnan, varastoinnin ja jakelun suhteen. Il-
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maisten kuukautisvälineiden jakaminen edellyttäisi myös henkilöre-
sursseja. Jakelun järjestämisessä tulisi huomioida asian henkilökohtai-
suus ja jakelu tulisi järjestää riittävän yksityisessä tilassa. 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa jaetaan opiskelijoille äkillisissä, 
akuuteissa tilanteissa yksittäisiä kuukautisvälineitä, mutta säännöllinen 
kuukautisvälineiden jakaminen edellyttäisi suurempaa resursointia ja 
koordinointia. Vaihtoehtona voisi olla jakaa kuukautisvälineitä automaa-
tista, jolloin voi olla haastavaa varmistaa kuukautisvälineiden riittävä 
valikoima automaatissa sekä automaatin ylläpito. Mikäli kuukautisväli-
neitä jaettaisiin kouluissa tai oppilaitoksissa, jakelu tulisi turvallisuus-
syistä kohdentaa ainoastaan koulun tai oppilaitoksen omille oppijoille. 
Lisäksi tulisi päättää, jaetaanko kuukautisvälineitä kotikunnan vai opis-
kelupaikan perusteella. Ilmaisia kuukautisvälineitä tulisi joka tapauk-
sessa jakaa muuallakin kuin kouluissa ja oppilaitoksissa, koska jakelun 
tulisi tavoittaa kaikki kaupungin nuoret ja vähävaraiset. Jakelun järjes-
täminen usean tahon toimesta vaikeuttaisi jakeluun liittyvää kokonais-
koordinointia. 

Koulujen ja oppilaitosten sijaan kuukautisvälineitä voisi jakaa Skotlan-
nin tavoin esimerkiksi apteekeissa, joista välineiden saanti hoituisi vai-
vattomasti. Yksi vaihtoehto kuukautisköyhyyden kitkemiseksi olisi myös 
monien muiden maiden tavoin siirtää kuukautisvälineet farmakologisten 
tuotteiden kategoriaan ja näin muuttaa 24 prosentin arvonlisävero 
alennettuun kymmenen prosentin verokantaan. Tämä edellyttäisi kui-
tenkin lakialoitetta arvonlisäveron alentamisesta ja kannatusta aloitteel-
le.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että ilmaisten kuukautisvälinei-
den jakaminen kouluissa ja oppilaitoksissa edellyttäisi kuukautisvälinei-
den hankintaan, varastointiin ja jakeluun liittyvää resursointia sekä tar-
koituksenmukaisia tiloja. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä il-
maisten kuukautisvälineiden jakaminen olisi tarkoituksenmukaisempaa 
toteuttaa esimerkiksi apteekeissa.

Käsittely

09.02.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lau-
sunnon kaupunginhallitukselle Amanda Pasasen valtuustoaloitteesta 
maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävarai-
sille. Tämän lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta kehoittaa toimialaa 
käynnistämään välittömästi rajatun kokeilun maksuttomien kuukautis-
välineiden jakamisesta perusopetuksessa, lukioissa ja toisen asteen 
oppilaitoksissa.
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Kannattaja: Kirsi Pihlaja

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lausun-
non kaupunginhallitukselle Amanda Pasasen valtuustoaloitteesta mak-
suttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille. 
Tämän lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta kehoittaa toimialaa 
käynnistämään välittömästi rajatun kokeilun maksuttomien kuukautis-
välineiden jakamisesta perusopetuksessa, lukioissa ja toisen asteen 
oppilaitoksissa.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 6
Samuel Adouchief, Fatim Diarra, Emma Kari, Johanna Laisaari, Hannu 
Oskala, Kirsi Pihlaja

Tyhjä: 7
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Pia Kopra, Dani Nis-
kanen, Matias Pajula, Pia Pakarinen

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Fatim Diarran vastaehdotuk-
sen äänin 6–0. Tyhjää äänesti 7.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.01.2021 § 13

HEL 2020-010631 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Amanda Pasasen ja 23 muun valtuutetun val-
tuustoaloitteesta koskien maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamista 
nuorille ja vähävaraisille:

"Valtuustoaloitteessa vaaditaan, että Helsinki selvittää mahdollisuutta 
tarjota maksuttomia kuukautisvälineitä nuorille sekä kaikille itsensä vä-
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hävaraisiksi kokeville. Aloitteen mukaan kuukautisiin liittyvään kuukau-
tisköyhyyteen ja taloudelliseen epätasa-arvoon on tärkeää puuttua. Il-
maisia kuukautisvälineitä tulisi olla tarjolla kouluissa ja terveyskeskuk-
sissa. 

Kuukautisköyhyydestä puhuttaessa (englanniksi period poverty) viita-
taan tilanteeseen, jossa terveyssiteiden ja tamponien osto voi lohkaista 
suuren osan viikon käyttövaroista, varsinkin jos samassa taloudessa 
asuu useampi nainen. 

Skotlanti on ensimmäinen kansakunta, jossa jaetaan kaikille naisille il-
maisia kuukautissiteitä ja tamponeja. Skotlannissa ilmaiset kuukautis-
välineet ovat haettavissa apteekeista, monitoimitaloista tai nuorisoker-
hoista. 

Eduskunnassa tehtiin vuonna 2017 lakialoite kuukautisvälineiden ar-
vonlisäveron alentamisesta, mutta lakialoite ei edennyt. Suomessa 
kuukautisvälineet kuuluvat 24 prosentin arvonlisäverokantaan. Esimer-
kiksi lääkkeet kuuluvat alennettuun kymmenen prosentin verokantaan. 
EU:n arvonlisäverodirektiivi mahdollistaa kuukautisvälineiden verotta-
misen alennetussa farmakologisten tuotteiden kategoriassa. Kuukau-
tisvälineet on siirretty alennettuun arvonlisäverokantaan ainakin Rans-
kassa ja Isossa-Britanniassa.

Kuukautisvälineiden hinnat vaihtelevat tuotteesta ja kaupasta riippuen. 
Kahdenkymmenen tamponin paketti maksaa kahdesta viiteen euroa, ja 
paketti kuukautissiteitä noin saman verran. Kuukuppi maksaa noin 25 
euroa, ja sitä voi käyttää useamman vuoden. Karkeana arviona voi-
daan edellä mainitun perusteella käyttää noin viiden euron kustannusta 
kuukausittain per henkilö. Vuonna 2019 Helsingissä oli 12–25-vuotiaita 
naisia 52 229. Mikäli kaikille helsinkiläisille 12−25-vuotiaille naisille jaet-
taisiin maksuttomia kuukautissiteitä ja tamponeja edellä mainitulla kuu-
kausikululla, kustannukset olisivat vuodessa yhteensä noin kolme mil-
joonaa euroa. Kustannusarvio ei sisällä kuukupin käytön kustannusar-
viota eikä itsensä vähävaraiseksi kokevien yli 25-vuotiaiden naisten 
kuukautisvälineiden kustannusarviota.

Helsingin kaupungin kaikilla toimialoilla on mahdollisuus tilata arvolisä-
verottomia terveyssiteitä sekä tamponeja HUS Logistiikan kautta. Va-
rastotilausjärjestelmästä tilattuna hinnat ovat seuraavat: kuukuppia ei 
ole valikoimassa, terveyssidepakkaus (halvin) 1,04 euroa (sisältää 20 
kappaletta siteitä) ja tamponipakkaus 1,10 euroa pakkaus (sisältää 16 
kappaletta tamponeja). Mikäli kaikille helsinkiläisille 12−25-vuotiaille 
naisille jaettaisiin maksuttomia kuukautisvälineitä edellä mainitulla kuu-
kausikululla, kustannukset olisivat vuodessa yhteensä noin 690 000 eu-
roa. Tämä kustannusarvio ei sisällä itsensä vähävaraiseksi kokevien yli 
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25-vuotiaiden naisten kuukautisvälineiden kustannusarviota eikä kuu-
kautisvälineiden jakeluun liittyviä henkilöresurssi- ja tilakustannuksia. 
Vuoden 2021 talousarviossa ei ole varattu rahaa ilmaisten kuukautisvä-
lineiden jakamiselle.

Toimeentulotukilaissa (1426/1997) säädetään perustoimeentulotuen 
myöntämisen edellytykset ja oikeus siihen määräytyy Suomessa oles-
kelun perusteella. Perustoimeentulotuki koskee jokaista tuen tarpeessa 
olevaa, joka ei voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnal-
laan, toimeentuloa turvaavilla muilla etuuksilla, muilla tuloillaan tai va-
roillaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai 
muulla tavalla. Kansaneläkelaitoksen (Kela) myöntämään perustoi-
meentulotukeen sisältyy hygieniatarvikkeiden kustannukset, joten Ke-
lasta ja kunnista ei erikseen myönnetä vähävaraisille toimeentulotukea 
kuukautisvälineisiin.

Terveysasemien perustehtävänä on huolehtia kiireellisestä ja kiireettö-
mästä avosairaanhoidosta ja siihen liittyvästä terveyden edistämisestä 
samoin kuin aikuisten terveysneuvonnasta, perusterveydenhuollon 
mielenterveystyöstä ja opiskelijoiden sairaanhoidosta sekä seksuaali- 
ja lisääntymisterveyteen liittyvästä neuvonnasta. Koulu- ja opiskeluter-
veydenhuollon tehtävänä on oppilaiden terveydenhoito, terveysneuvon-
ta, lakisääteisiin ja tarpeellisiin erikoistutkimuksiin ohjaaminen, koulujen 
terveydellisten olojen valvonta sekä koko kouluyhteisön hyvinvoinnin, 
terveyden ja turvallisuuden edistäminen. (Terveydenhuoltolaki 
1326/2010.)

Kouluissa ja oppilaitoksissa on yksittäisiä kuukautisvälineitä annettava-
na äkillisissä tilanteissa oppilaille, joilla ei ole mukana omia kuukautis-
välineitä ja kuukautiset alkavat kesken koulupäivän. Koulu- ja opiskelu-
terveydenhuollon tehtävänä ei ole maksuttomien kuukautisvälineiden 
tarvikejakelu, eikä sitä ole mahdollista terveydenhoitajan kautta toteut-
taa. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että ilmaisten kuukautisvälineiden 
jakaminen terveysasemilla ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 
nuorille ja vähävaraisille ei kuulu terveydenhuoltolain mukaisiin ter-
veysasemien ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon perustehtäviin. So-
siaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kansallinen päätös eduskun-
nassa kuukautisvälineiden arvolisäveron alentamisesta parantaisi su-
kupuolten välistä tasa-arvoa, kun kuukautisvälineiden hinnan laskiessa 
naisille ja tytöille kohdistuva kustannusrasite pienentyisi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kuukautisvälineiden kustannusten alentaminen mahdollisesti vähentäi-
si niin sanottua kuukautisköyhyyttä. Kuukautisvälineiden käyttö ja nii-
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den riittävä vaihtaminen puhtaisiin, yhdistettynä hyvään intiimihygieni-
aan kuukautisten aikana, edistää terveyttä ja vahvistaa sosiaalista sekä 
psyykkistä hyvinvointia." 

Käsittely

19.01.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Touko Niinimäki: Lisätään seuraava muotoilu ennen Terveys- ja 
hyvinvointivaikutusten arviointi -otsikkoa olevan kappaleen loppuun: 
"Lautakunta toteaa kuitenkin samalla myös, että aihe on tärkeä suku-
puolien tasa-arvon sekä sosioekonomisen oikeudenmukaisuuden kan-
nalta, ja toivoo Helsingin kaupungin kartoittavan vuonna 2021 tapoja 
toteuttaa esimerkiksi koulu- ja/tai terveysasemakohtaista pilottia, jota 
kokeiltaisiin vuoden 2022 talousarvioesityksen puitteissa."

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Touko Niinimäki)

Jaa-äänet: 7
Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Ma-
ritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Karita Toijonen

Ei-äänet: 5
Katju Aro, Kati Juva, Touko Niinimäki, Reko Ravela, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Jäsen Touko Niinimäen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle 
äänin 5 - 7.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mu-
kaisen lausunnon.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Mervi Korpela, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42683

mervi.korpela(a)hel.fi
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§ 304
V 5.5.2021, Valtuutettu Jukka Järvisen aloite päihteettömistä asu-
mispalveluista

HEL 2020-013657 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus edellyttää, että ennen vuoden 2022 budjetin esittelyä 
kaupunginhallitukselle esitetään selvitys päihdekuntoutujien asumispal-
veluiden riittävyydestä sekä tarpeesta ja tarvittavista resursseista ka-
pasiteetin kasvattamiseen, jotta kullekin kuntoutujalle sopivaan asumi-
seen pääsy tapahtuu sujuvasti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys kappaleen 7 jälkeen:
Kaupunginhallitus edellyttää, että ennen vuoden 2022 budjetin esittelyä 
kaupunginhallitukselle esitetään selvitys päihdekuntoutujien asumispal-
veluiden riittävyydestä sekä tarpeesta ja tarvittavista resursseista ka-
pasiteetin kasvattamiseen, jotta kullekin kuntoutujalle sopivaan asumi-
seen pääsy tapahtuu sujuvasti. 

Kannattaja: Tomi Sevander

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jukka Järvisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jukka Järvinen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan asunnottomien päihteettömien asumispalvelujen lisäämistä. 

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

Asunnottomien päihteettömiä asumispalveluja sekä asunnottomuutta 
vähentäviä päihteettömyyttä tukevia matalan kynnyksen sosiaali- ja 
terveyspalveluja kehitetään kaupunkitasoisen toimenpideohjelman ta-
voitteiden mukaisesti. Toimenpideohjelma tukee Tulevaisuuden sosiaa-
li- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteita ja hallituksen tavoitetta asun-
nottomuuden puolittamiseksi.  

Päihdehuollon tuettua asumista ja palveluasumista järjestetään omana 
toimintana ja ostopalveluna. Kokemusasiantuntijuutta hyödynnetään 
päihdehuollon tuetun asumisen kilpailutuksen valmistelussa.   

Helsingin psykiatria- ja päihdepalveluissa on otettu käyttöön toipumiso-
rientoitunut hoito- ja palvelumalli, joka mahdollistaa ja tukee kunkin 
asunnottoman omaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista toipumisprosessia. 
Periaatteena on tukea asunnottomia myös päihteettömyyteen.    

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kaupunkiympäristön 
toimialan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuutettu Jukka Järvisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 284

HEL 2020-013657 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.04.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.02.2021 § 34

HEL 2020-013657 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Jukka Järvisen ja 15 muun valtuutetun päihteet-
tömiä asumispalveluja koskevasta valtuustoaloitteesta:

”Aloitteessa esitetään päihteettömyyteen tukevien ja päihteettömien 
asumispalvelujen lisäämistä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että asunnottomien päihteettömiä 
asumispalveluja sekä asunnottomuutta vähentäviä ja päihteettömyyttä 
tukevia matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään 
kaupunkitasoisen toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti. Toi-
menpideohjelma tukee Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -
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ohjelman tavoitteita ja hallituksen tavoitetta asunnottomuuden puolitta-
miseksi.

Helsingissä arvioitiin olevan 1 534 yksinelävää asunnotonta, 72 asun-
notonta perhettä ja 50 asunnotonta pariskuntaa vuonna 2020. Sosiaali- 
ja terveystoimialan asunnottomien tuettuun asumiseen jonotti 668 
asunnotonta saman vuoden marraskuussa. Asunnottomien asumis-
paikkoja on 3 908 (itsenäistä asumista, tuettua asumista, tukiasumista 
ja palveluasumista).

Päihdehuollon tuettua asumista ja palveluasumista järjestetään omana 
toimintana ja ostopalveluna. Marraskuun lopussa vuonna 2020 noin 
200 asunnotonta oli päihteettömien asumispalveluiden piirissä.

Helsingissä on laadittu sosiaali- ja terveystoimialan, kaupunkiympäris-
tön toimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä asunnottomuuden vä-
hentämisen ja ennaltaehkäisemisen toimenpideohjelma. Tavoitteena 
on puolittaa asunnottomien määrä suunnitelman toimenpiteiden avulla 
vuoteen 2023 mennessä. Toimenpiteillä pyritään tehostamaan asun-
nottomien asumispalveluiden järjestämistä ja kehittämistä.

Sosiaali- ja terveystoimiala on aloittanut osana kaupunkitasoista toi-
menpideohjelmaa asunnottomien asumispalvelujonojen purkamisen 
muun muassa tehostamalla asiakkaiden siirtymistä raskaasti tuetuista 
asumispalveluista kevyemmin tuettuihin asumispalveluihin. Lisäksi 
asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämis-
tä on jatkettu valtionavustuksen tuella toteutettavalla erillishankkeella ja 
asumisen tukeen kohdennetulla kaupungin muutosblokkirahoituksella. 
Molemmissa hankkeissa parannetaan matalan kynnyksen palveluja ja 
toimintamalleja, joiden kautta erityisen tuen tarpeessa oleva asunnoton 
saa sujuvasti avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. Keskeisenä pyrkimyksenä 
on motivoida asunnottomia päihteettömään elämään ja asumisratkai-
suihin. Valtion rahoittama erillishanke liittyy hallituksen tavoitteeseen 
asunnottomuuden puolittamiseksi ja Tulevaisuuden sosiaali- ja ter-
veyskeskus -ohjelman tavoitteisiin.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala kilpailutti vuonna 2020 
tuetut asunnot, jotka toimivat Asunto ensin -periaatteella. Mallissa 
asunto nähdään ihmisoikeutena. Jokainen tarvitsee asunnon ja tarvit-
taessa oikeanlaista tukea, jotta myös asuminen onnistuisi, eikä kukaan 
joutuisi uudelleen asunnottomaksi. Vaikeinta asumisen onnistuminen 
on, kun ihmisellä on taustallaan pitkäaikaista asunnottomuutta, johon 
liittyy päihdeongelmia, väkivaltaisuutta, velkaantuneisuutta ja/tai mie-
lenterveysongelmia. Asunto ensin -periaate tarkoittaa erilaisia asumi-
sen ja asumisen tuen vaihtoehtoja. Kaikille ei sovi yksi ja sama malli.
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Helsingin psykiatria- ja päihdepalveluissa on otettu käyttöön toipumiso-
rientoitunut hoito- ja palvelumalli, joka mahdollistaa ja tukee kunkin 
asunnottoman omaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista toipumisprosessia. 
Sen aikana asunnoton kulkee kohti itsenäisempää elämää, parempaa 
terveyttä ja hyvinvointia, ja löytää omat vahvuutensa sekä hyödyntää 
voimavarojansa. Toipumisen perusta on toivo siitä, että vaikeista elä-
mäntilanteista ja haasteista voi selvitä. Toipumisorientoituneen työot-
teen periaatteena on tukea asunnottomia myös päihteettömyyteen.

Toipumisorientoituneissa palveluissa korostuvat asiakkaan toimijuus ja 
osallisuus sekä tasaveroinen kohtaaminen ammattilaisten kanssa. Tä-
män vuoksi palveluja kehitetään ja järjestetään yhteistyössä asunnot-
tomuutta kokeneiden ihmisten kanssa (vertais- ja kokemusasiantunti-
jat). Päihdehuollon tuettu asuminen kilpailutetaan vuonna 2021 ja val-
mistelussa hyödynnetään kokemusasiantuntijoiden kokemusta. Samal-
la arvioidaan päihteettömän asumisen kehittämistä ja lisäkapasiteetin 
tarvetta. Tällä hetkellä kaikki asunnottomat, jotka ovat motivoituneet 
päihteettömään elämään, on kyetty ohjaamaan päihdehuollon päihteet-
tömään asumiseen ja sieltä edelleen omaan asuntoon.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asunnottomat ovat paljon palveluita tarvitsevia. Asunnottomien fyysis-
tä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä osallisuutta edistetään 
yksilöllisesti jokaisen asukkaan toiveen ja tarpeen mukaan. Asunnot-
tomien päihteettömät asumispalvelut vaikuttavat positiivisesti asunnot-
tomien hyvinvointiin ja terveyteen sekä kaventavat väestöryhmien väli-
siä hyvinvointi- ja terveyseroja.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 305
V 19.5.2021, Valtuutettu Mia Haglundin aloite asunnon saannin hel-
pottamisesta turvakotijakson jälkeen

HEL 2020-013661 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mia Haglundin aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mia Haglund ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan käytäntöjen luomista asunnon hakemisen ja saamisen helpotta-
miseksi turvakotijakson jälkeen. 

Kaupunkistrategian 2017-2021 linjauksiin kuuluu syrjäytymisen ja 
asunnottomuuden torjuminen. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn ja 
vähentämisen toimenpidesuunnitelma on laadittu sosiaali- ja terveys-
toimialan, kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian yhteis-
työnä. 
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Kaupunginhallitus toteaa, että yhteistyötä on tehty pitkään ja käytäntöjä 
on luotu kriisi- ja tilapäisasunnoissa eri syistä asuvien jatkoasumisen 
järjestämisessä. Asumispaikkaa vailla olevan perheen on tärkeää saa-
da asunnonhaku vireille jo turvakodissa. Turvakotien asukkaat, henki-
löstö sekä sosiaali- ja asuntotoimi tekevät tiivistä yhteistyötä turvakoti-
majoituksen jälkeisen tilapäisen asumisvaiheen järjestelyissä. Osa tila-
päisen asumisen paikoista on kaupungin omia, osa ostetaan ulkopuoli-
silta palveluntuottajilta. Tarvittaessa perheet saavat sosiaalityön puolto-
lausunnon vuokra-asunnon saamista varten. Näin asunnonvälitys saa 
viranomaiselta tiedon kiireellisen asunnon tarpeessa olevasta perhees-
tä. Perhe voidaan myös ohjata hakemaan vuokravakuutta Kelalta.       

Helsingin kaupungin asuntopalvelut tekee yhteistyötä Pääkaupunki-
seudun turvakodit Oy:n kanssa. Yhteistyötä ja käytäntöjen yhtenäistä-
mistä kehitetään parhaillaan myös muiden asumispalvelujen tuottajien 
ja pääkaupunkiseudun verkostojen kanssa.   

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kaupunkiympäristö-
lautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mia Haglundin aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 285

HEL 2020-013661 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
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Käsittely

19.04.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 02.03.2021 § 92

HEL 2020-013661 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Turvakotipalvelut

Turvakotipalvelut ovat valtion rahoittamia, laissa määriteltyjä erityispal-
veluita lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tai sen uhan alla eläville henki-
löille ja perheille. Turvakotitoiminta siirtyi lakiuudistuksen yhteydessä 
kunnilta valtiolle vuonna 2015. Turvakodit tarjoavat välitöntä kriisiapua, 
ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liit-
tyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Turvakotipalvelut 
ovat saatavilla asuinpaikasta riippumatta. 

Vuonna 2019 Suomessa toimi yhteensä 28 turvakotia. Näissä turvako-
deissa oli tilaa yhteensä 202 perheelle tai yksin tulevalle asiakkaalle. 
Vuoden 2019 aikana turvakodeissa oli yli 5 000 asiakasta, joista aikui-
sia asiakkaista oli 54 % ja lapsia 46 %. Yksi asiakas oli turvakodissa 
keskimäärin 17 päivää. Vuonna 2019 Uudellamaalla oli käytössä kuusi 
turvakotia, joiden käyttöaste vuoden aikana oli 85% - 93%. THL:n tieto-
jen mukaan turvakotien käyttäjämäärät ovat olleet kasvussa vuodesta 
2015 alkaen. (Lähde: THL Tilastoraportti 17/2020: Turvakotipalvelut.)

Asunnon järjestyminen turvakotijakson jälkeen

Akuutin kriisin jälkeen on tärkeää päästä elämään tavallista arkea 
mahdollisimman pian eikä palaamisen väkivaltaiseen tilanteeseen tulisi 
olla vaihtoehto. Koska asiakkaat eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan hei-
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dän elämäntilanteensa ja taloudellinen asemansa eroavat, ovat myös 
heidän mahdollisuutensa uuden asunnon järjestämiseen hyvin erilaiset.

Nykyisessä asuntomarkkinatilanteessa on Helsingissä vapaarahoittei-
sia vuokra-asuntoja hyvin tarjolla. Niiden vuokrataso nousee kuitenkin 
monelle liian korkeaksi, joten ne eivät usein ole realistinen vaihtoehto 
asumisen järjestämiseksi turvakotijakson jälkeen. Asumisen hinta on 
noussut monille asunnon tarvitsijoille liian korkeaksi myös suhteessa 
Kelan hyväksymiin ns. kohtuuvuokrarajoihin.

Huolimatta siitä, että Helsingin kaupungin omistamien vuokra-
asuntojen lisäksi on kaupungissa myös muita kohtuuhintaisia vuokra-
asuntoja tarjoavia toimijoita, on kohtuuhintaisen vuokra-asunnon löyty-
minen vaikeaa. Moni joutuu turvautumaan kotikunnan järjestämään vä-
liaikaiseen asuntoon. Turvakodista on mahdollisuus siirtyä sosiaalityön 
tukemana joko omaan asuntoon tai sosiaalihuoltolain mukaiseen tila-
päiseen asumiseen (ns. kriisimajoitus).

Helsingissä aikuissosiaalityön tilapäisen majoituksen-yksikkö vastaa 
majoitukseen ohjaamisesta. Osa tilapäisen asumisen paikoista oste-
taan ulkopuolisilta palvelun tuottajilta. Tilapäisen asumisen aikana per-
he on myös lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen asiakkaita. 
Asiakasperheet saavat puoltolausunnon kaupungin vuokra-
asuntohakemuksen liitteeksi.

Asukasvalinnat

Kaupunkiympäristön toimialan asukas- ja yrityspalveluiden asuntopal-
velut-yksikkö tekee asukasvalinnat Helsingin kaupungin omistamiin 
(HEKA) ARA –vuokra-asuntoihin voimassa olevien lakien ja asetusten 
sekä Helsingin kaupunginhallituksen 8.3.2010 vahvistamien asukasva-
lintaperiaatteiden mukaisesti. Asukkaaksi valitsemisen perusteina ovat 
hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot siten, että etusijal-
le asetetaan aina asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnon tar-
peessa olevat vähävaraisimmat ja pienituloisimmat ruokakunnat.  Peri-
aatteena on, että vuokra-asunnot osoitetaan niitä eniten tarvitseville 
ruokakunnille pyrkien samalla vuokratalon monipuoliseen asukasraken-
teeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen. Asunnontar-
vetta arvioitaessa apuna käytetään kiireellisyysluokitusta, jonka mu-
kaan hakijat luokitellaan kolmeen ryhmään: Erittäin kiireellisiin, kiireelli-
siin tai asunnontarpeessa oleviin hakijoihin.

Hakemustensa perusteella turvakodeissa asuvat asunnonhakijat luokit-
tuvat erittäin kiireellisessä asunnon tarpeessa oleviin.

Asuntopalvelut-yksikkö valitsee asukkaat asuntoihin välittömästi saatu-
aan tiedon asuntojen vapautumisesta. Koska etukäteen ei ole tiedossa 
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mistä ja millaisia asuntoja on vapautumassa, ei asunnonsaantimahdol-
lisuuksia tai asunnon saantiin kuluvaa aikaa pystytä ennakolta arvioi-
maan. Asukkaita valittaessa huomioidaan myös hakijan hakemukses-
saan esittämät asuntoon ja asuinalueeseen liittyvät toiveet. Jos haetta-
valle asunnolle on hakemuksessa asetettu tiukat kriteerit (esim. lasten 
koulumatkat, asunnon hinta, koko, sijainti, varustetaso), voi sopivan 
asunnon löytyminen olla haasteellista.

Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen kysyntä ylittää moninkertaisesti 
niiden tarjonnan. Tällä hetkellä rekisterissä on noin 23 000 voimassa 
olevaa hakemusta, joista erittäin kiireellisiä on noin 12 000 ja kiireelli-
sessä asunnontarpeessa olevia noin 6 800. Asuntoja vapautuu vuosit-
tain vain noin 3 500 kpl, joten vuokra-asuntoa ei pystytä tarjoamaan 
edes kaikille erittäin kiireellisessä asunnon tarpeessa oleville hakijoille.

Helsingin toimenpidesuunnitelma asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi 
2020 - 2022.

Asuntopalvelut-yksikkö tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden 
eri yksiköiden kuten lastensuojelun, asunnottomien tuen ja maahan-
muuttoyksikön kanssa. Turvakodeista asuntopalveluilla on jo pitkään 
tehty yhteistyötä Pääkaupungin turvakoti Oy:n kanssa.

Asuntopalveluista osallistuttiin kaupunginkanslian, soten ja Kympin 
asuntotoimijoiden kanssa  asunnottomuuden ennalta ehkäisemiseksi ja 
vähentämiseksi laaditun toimenpideohjelman vuosille 2020 - 2022 val-
misteluun. Siinä yhteistyötä ja yhteistyöprosesseja eri toimijoiden välillä 
kehitettiin edelleen. 

Tuloksena on laadittu asuntopuoltolomake, jonka avulla on mahdolli-
suus tuoda esiin perheiden erityistilanteet. Näin asunnonvälitys saa tie-
don viranomaiselta kiireellisen asunnon tarpeessa olevasta perheestä. 
Sosiaalityön asuntopuoltoprosessia on mallinnettu syksyn 2020 aikana 
yhteistyössä kaupungin asunnonvälityksen ja sosiaali- ja terveystoimen 
kanssa.  

Puoltolausuntojen merkitys asukasvalinnoissa

Sovittujen periaatteiden mukaisesti laadittu puoltolausunto tuo tietoa 
hakijan sen hetkisestä tilanteesta ja asunnontarpeesta, jota hakemuk-
sessa ei välttämättä ole osattu oikealla tavalla tuoda esiin tai mainittu 
lainkaan, jos hakemus on laitettu vireille aiemmin. Lisäksi puolto nostaa 
samassa tilanteessa olevien hakijoiden joukosta (joita voi olla johonkin 
asuntoon jopa satoja, erityisesti kantakaupungin kohteissa) esille ne 
hakijat, joilla on erittäin kiireellisen asunnon tarpeen lisäksi myös muita 
painavia perusteita asunnon saantiin. Aina tämäkään ei takaa yksittäi-
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sen hakijan asunnon saamista, sillä samaan kohteeseen voi olla useita 
hakijoita, joilla kaikilla on jokin puoltolausunto.

Jo sovittujen yhteistyökäytäntöjen lisäksi puoltoja asuntohakemuksen 
liitteeksi tulee monelta muultakin toimijalta kuten eri sosiaalityöntekijöil-
tä ja -ohjaajilta, lääkäreiltä, lähi- ja sairaanhoitajilta, vuokranantajilta ja 
yhdistyksiltä. Puollot ovat sisällöltään hyvin vaihtelevia, eivätkä aina 
kerro hakijan tilanteesta ja asunnon tarpeen kiireellisyydestä.

Johtuen erittäin kiireellisten asunnonhakijoiden ja puoltolausuntojen 
suuresta määrästä, sekä hakijoiden asunnolle asettamista vaatimuksis-
ta, ei asuntoa voida puolloista huolimatta taata.

Yhteistyön lisääminen turvakotijakson jälkeisen asumisen järjestymiseksi

Helsingin kaupungilla on jo pitkään tehty yhteistyötä ja luotu käytäntöjä 
kriisi- ja tilapäisasunnoissa eri syistä asuvien jatkoasumisen järjestämi-
sessä. Viime vuonna on yhteistyötä asuntopalvelun ja sosiaali- ja ter-
veystoimen välillä edelleen tiivistetty mm. asunnottomuuden ehkäise-
miseksi laaditun toimenpideohjelman työstämisen yhteydessä. 

Yhteistyöstä huolimatta asumisen järjestymisessä on usein haasteita 
johtuen kaupungin vuokra-asuntojen suuresta kysynnästä ja toisaalta 
vähäisestä tarjonnasta.

Kaupunkiympäristölautakunnan näkemyksen mukaan yhteistyötä 
asunnon saannin helpottamiseksi tulee edelleen jatkaa kaupunkiympä-
ristön toimialan asuntopalvelut-yksikön ja sosiaali- ja terveystoimen vä-
lillä. Yhteistyössä aiemmin sovittujen käytäntöjen noudattamista ja yh-
teistyön kehittämistä tulee jatkaa.

Lisäksi asuntopalvelut-yksikkö luo yhteydet pääkaupunkiseudun turva-
kotien edustajiin yhteistyöstä sopimiseksi ja puoltokäytäntöjen yhte-
näistämiseksi kevään 2021 aikana. Tämän jälkeen käydään myös kes-
kustelut käytännöistä ja niiden mahdollisesta yhtenäistämisestä Es-
poon Asunnot Oy:n ja VAV Asunnot Oy:n kanssa.

Lausuntoa on valmisteltu yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kans-
sa.

16.02.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kati Hytönen, tiimipäällikkö: 310 29729

kati.hytonen(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.03.2021 § 41

HEL 2020-013661 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Mia Haglundin ja 15 muun valtuutetun aloitteesta seuraavan lausun-
non:

”Aloitteessa esitetään, että kaupunki luo käytännöt oman asunnon ha-
kemisen ja saannin helpottamiseksi turvakotijakson jälkeen ja että käy-
tännöt luotaisiin yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden kuntien ja 
seudun turvakotien ja asuntopalveluiden kanssa.

Turvakodit Uudellamaalla

Turvakodissa tarjotaan tukea, neuvontaa ja ohjausta akuutissa tilan-
teessa perheelle, joka on kokenut lähisuhdeväkivaltaa. 

Turvakotipalvelut ovat valtion rahoittamia laissa määriteltyjä erityispal-
veluita lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tai sen uhan alla eläville henki-
löille. Turvakodeissa kertyi vuonna 2019 yli 92 000 asumispäivää, ja 
yksi asiakas oli turvakodissa keskimäärin 17 päivää. Vuoden 2019 ai-
kana turvakodeissa oli yli 5 000 asiakasta. Valtakunnallisesti turvako-
tien asiakkaiden määrä kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 6 prosentilla. 
Aikuisia asiakkaista oli 54 prosenttia ja lapsia 46 prosenttia.

Vuonna 2019 Uudellamaalla oli käytössä kuusi turvakotia. Niiden käyt-
töaste oli 85 %–93 % vuoden aikana, ja perhepaikkoja niissä oli 7–14. 
Vuonna 2019 niissä oli yli 36 000 asumispäivää. Yhtä turvakotia lukuun 
ottamatta, asumispäivien lukumäärä nousi Uudenmaan turvakodeissa 
vuodesta 2018 vuoteen 2019. Vuonna 2020 Uudellamaalla oli käytössä 
yhdeksän turvakotia. Ennakkoon on saatu tietona, että turvakotien 
asiakasmäärä laski vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Ennakko-
tietojen perusteella aikuisten asiakkaiden määrä kasvoi hieman, mutta 
lasten määrä sen sijaan laski.

(Lähde: Thl Tilastoraportti 17/2020: Turvakotipalvelut.)

Perheiden kriisimajoitus turvakodissa

Perhe, jossa on väkivaltaa tai väkivallan uhkaa voi hakeutua turvakotiin 
itsenäisesti tai sosiaalihuollon ohjaamina. Jos perheessä on alaikäisiä 
lapsia, voidaan lastensuojelusta myös velvoittaa perhettä hakeutumaan 
turvakotiin lasten turvallisuuden takaamiseksi. Perhe ohjataan ensisi-
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jaisesti Helsingissä sijaitseviin turvakoteihin tai tarvittaessa pääkau-
punkiseudulla siihen turvakotiin, jossa on tilaa. 

Oleellista on turvakotien asiakkaiden ja henkilöstön sekä sosiaali- ja 
asuntotoimen työntekijöiden välinen yhteistyö perheen asumisratkaisun 
järjestämiseksi turvakotimajoituksen jälkeen. Tärkeää on saada asun-
nonhaku vireille jo turvakodissa, jotta vältytään tilapäisen asumisen 
vaiheelta. 

Yhteistyötä parannetaan turvakotien kanssa kevään 2021 aikana sopi-
malla asunnonhakemiseen ja asuntopuoltoihin liittyvistä käytännöistä ja 
tiedonvaihdosta yhdessä lastensuojelun, alueellisen aikuissosiaalityön 
ja kaupungin asuntopalvelun kanssa. 

Turvakodeissa on myös perheitä, joiden lapsille ei ole lastensuojelun 
tarvetta. Nämä perheet järjestävät turvakodin jälkeisen majoituksen it-
senäisesti. Tarvittaessa turvakodin sosiaalityöntekijä auttaa heitä 
asioinnissa kaupungin asuntopalvelun kanssa.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen tilapäisen asumisen aikaiset palvelut turvakoti-
majoituksen jälkeen

Turvakodista voi tarvittaessa siirtyä sosiaalityön tukemana joko omaan 
asuntoon tai sosiaalihuoltolain mukaiseen tilapäiseen asumiseen. 

Jos perheellä ei ole asumispaikkaa turvakotijakson jälkeen, Helsingin 
tilapäisen asumisen tiimin kautta autetaan tilapäisen vaiheen asumis-
ratkaisussa. Osa tilapäisen asumisen paikoista ostetaan ulkopuolisilta 
palvelun tuottajilta, ja osa on omia tilapäiseen asumiseen tarkoitettuja 
asuntoja. Perheet saavat pääsääntöisesti pysyvän asunnon kolmen 
kuukauden kuluessa. 

Lähisuhdeväkivallan vuoksi tilapäisasumista haki Helsingissä 53 yksi-
näistä henkilöä ja 52 lapsiperhettä vuonna 2020. Hakijoista 87,6 % (92) 
oli naisia ja 12,4 % (13) miehiä. Naisten osuus hakijoista oli hieman 
suurempi verrattuna valtakunnalliseen lähisuhdeväkivaltatilastoon, jos-
sa aikuisista lähisuhdeväkivallan uhreista 76,8 % on arvioitu olevan 
naisia.

Tilapäisen asumisen aikana perheen tuen ja palveluiden tarvetta selvi-
tetään lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnissa ja tuessa. Työryhmät 
toimivat moniammatillisesti ja työskentelyn aikana perheen on mahdol-
lista saada myös lyhytkestoista ohjausta ja tukea esimerkiksi aikuisso-
siaalityön sosiaaliohjauksesta, perhe- ja kasvatusneuvonnasta tai psy-
kiatriselta sairaanhoitajalta.  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2021 78 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/14
26.04.2021

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 aikuissosiaalityön tilapäisen asumisen -tiimissä on aloittanut 
1.9.2020 sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on tukea perheitä asumi-
seen liittyvissä kysymyksissä ja asunnon hankinnassa. Sosiaalityönte-
kijän tehtävänä on myös palvelujen koordinointi ja yhteistyö palvelun-
tuottajien kanssa.

Sosiaalityön puoltolausunto vuokra-asunnon saamista varten

Viranomaiset lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä ja tilapäinen asu-
minen -tiimissä tekevät tiivistä yhteistyötä kaupungin asuntopalvelun 
kanssa perheen vuokra-asunnon järjestämiseksi. 

Turvakodissa asuville perheille laaditaan tarvittaessa sosiaalityön puol-
tolausunto vuokra-asunnon saamista varten. Lausuntolomake on tehty 
ja puoltoprosessi on kuvattu sekä sovittu kaupungin asuntopalvelun 
kanssa. Lapsiperheiden osalta tämä kehittämistyö (prosessi ja puolto-
lausunto) tehdään kevään 2021 aikana.

Puoltolausunnon laatii perheen sosiaalityön vastuutyöntekijä. Asunto-
puolto tehdään, jos perheen asunnontarve on kiireellinen tai erittäin kii-
reellinen ja jos asuntoa ei ole mahdollista saada ilman puoltoa. Puol-
lossa työntekijä pystyy tarkemmin kuvaamaan perheen asunnontarvet-
ta ja sen kiireellisyyttä. Puolto laaditaan yhteistyössä asiakkaan kans-
sa, ja työntekijä lähettää puollon asuntohakemuksen liitteenä. 

Vaikka asuntopuolto on tehty, ei asuntoa välttämättä ole vapaana. Niis-
sä tilanteissa vastuutyöntekijä tukee perhettä asunnon haussa muutoin 
ja ohjaa esimerkiksi hakemaan Kelalta vuokravakuutta.

Esteitä vuokra-asunnon saamiseksi

Sosiaaliviranomaisen puoltolausunto ei takaa asunnon saamista. Vuok-
ra-asuntoja on vähän vapaana ja sen saamista voivat hankaloittaa 
vuokravelka kaupungin tai muun julkisen yhteisön tai yhdistyksen 
asunnosta. Kerran menetetty Helsingin kaupungin vuokra-asunto han-
kaloittaa uuden vuokra-asunnon saantia merkittävästi. Jos perheen 
luottotiedot ovat menneet, hankaloittaa tämä yksityisiltä vuokranantajil-
ta vuokraamista. 

Jos vuokravelka on jo ulosotossa, on sen takaisinmaksun järjestäminen 
tai saaminen pois ulosotosta hankalaa. Myöskään maksusuunnitelman 
teko kohdistettuna vain vuokravelkaan ei onnistu.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimesta voi kuitenkin hakea sosiaalista 
luottoa, jonka kautta ulosotossa olevia velkoja voi olla mahdollista 
maksaa pois, mikäli kokonaisvelkojen määrä on alle 15 000 euroa. So-
siaalinen luototus käsittelee luottohakemuksen ja antaa päätöksen.
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Vuokra-asunnon saamisen aikatauluun vaikuttaa perheen toive asun-
non sijainnista, mihin puolestaan vaikuttaa lasten koulun tai päivähoito-
paikan sijainti.

Pääkaupunkiseutu

Sosiaalityön tiimit jatkavat yhteistyötä Helsingin asuntopalvelun kanssa 
ja laajentavat sekä edistävät heidän kanssaan yhteistyötä muihin asun-
totuottajiin ja pääkaupunkiseudun verkostoihin. 

Helsingin kaupungin asuntopalvelu on tehnyt suoraa yhteistyötä Pää-
kaupunkiseudun turvakodit Oy:n kolmen erillisen turvakodin kanssa 
(Pellas, Haaga ja Toukola). Turvakotien sosiaalityöntekijät tekevät lau-
sunnon asuntopalveluun niiden perheiden osalta, jotka eivät ole kau-
pungin sosiaalitoimen asiakkaita. Helsingin kaupungin asuntopalvelu 
tulee laajentamaan yhteistyötä kaikkien pääkaupunkiseudulla toimivien 
turvakotien kanssa.

Turvakotijakson jälkeinen apu Helsingissä

Perhe, jossa on väkivaltaa tai väkivallan uhkaa voi hakeutua turvakotiin 
itsenäisesti tai sosiaalihuollon ohjaamina. Turvakodista voi tarvittaessa 
siirtyä sosiaalityön tukemana joko omaan asuntoon tai sosiaalihuolto-
lain mukaiseen tilapäiseen asumiseen. 

Viranomaiset lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä ja tilapäinen asu-
minen -tiimissä tekevät tiivistä yhteistyötä kaupungin asuntopalvelun 
kanssa perheen vuokra-asunnon järjestämiseksi. Turvakodissa asuville 
perheille laaditaan tarvittaessa sosiaalityön puoltolausunto vuokra-
asunnon saamista varten.

Turvakodeissa on myös perheitä, joiden lapsille ei ole lastensuojelun 
tarvetta. Nämä perheet järjestävät turvakodin jälkeisen majoituksen it-
senäisesti. Tarvittaessa turvakodin sosiaalityöntekijä auttaa heitä 
asioinnissa kaupungin asuntopalvelun kanssa.

Turvakodissa asuville perheille laaditaan tarvittaessa sosiaalityön puol-
tolausunto vuokra-asunnon saamista varten. Sosiaalityön tiimit jatkavat 
yhteistyötä Helsingin asuntopalvelun kanssa ja laajentavat sekä edistä-
vät heidän kanssaan yhteistyötä muihin asuntotuottajiin ja pääkaupun-
kiseudun verkostoihin.  Lapsiperheiden osalta tämä kehittämistyö (pro-
sessi ja puoltolausunto) tehdään kevään 2021 aikana.

Helsingin kaupungilla on jo luotuja käytäntöjä turvakotijakson jälkeiseen 
perheiden apuun, ja näitä käytäntöjä kehitetään edellä mainituin tavoin. 
Edellä esitetyt haasteet asuntojen järjestämisessä huomioiden sosiaali- 
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ja terveyslautakunta pitää nykyisiä käytäntöjä ja niiden kehittämistä riit-
tävinä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Vakituisen asunnon saaminen akuutin lähisuhdeväkivaltatilanteen ja 
turvakotisijoituksen jälkeen auttaa vanhemman ja lasten toipumista se-
kä elämän jatkumista muutosten jälkeen. Tilapäisasumisen järjestämi-
sellä tuetaan perhettä elämän ja asumisen järjestelyissä."

Käsittely

02.03.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän muutetun ehdo-
tuksen mukaisen lausunnon. Esittelijä muutti ehdotusta asian pöydälle-
panon aikana.

16.02.2021 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Henna Niiranen, lännen aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 62843

henna.niiranen(a)hel.fi
Jonna Vanhanen, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 43809

jonna.vanhanen((a))hel.fi
Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777

marja-riitta.kilponen(a)hel.fi
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§ 306
Kaupunkistrategian 2017–2021 toteutumisen arviointi

HEL 2021-004974 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat yhteyspäällikkö Sanna-Mari 
Jäntti sekä strategiapäällikkö Marko Karvinen. Asiantuntijat poistuivat 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

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

sanna-mari.jantti(a)hel.fi
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Strategian yhteenvetomuistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi kaupunkistrategian Maail-
man toimivin kaupunki 2017–2021 toteutumisen arvioinnin.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 27.9.2017 kaupunkistrategiasta 2017–2021. 
Kaupunginvaltuuston kaupunkistrategiapäätöksen mukaisesti valtuus-
tokauden strategian toteuttamista on arvioitu ja seurattu osana vuosit-
taista talouden ja toiminnan seurantaa. Strategiapäätöksen mukaisesti 
valtuustokauden puolivälissä tehtiin etenemisen tarkastelu. Tarkastelu 
tehtiin valtuustoseminaarissa 13.–14.6.2019 ja kaupunginhallitus mer-
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kitsi tiedoksi kaupunkistrategian valtuustokauden puolivälin arvioinnin 
20.1.2020.

Kaupunginvaltuusto arvioi seminaarissaan 4.–5.2.2021 valtuustokau-
den 2017–2021 kaupunkistrategian toteutumista, oppeja ja vaikutta-
vuutta. Valtuustoseminaariin koottiin laaja aineisto strategian toteutu-
misesta ja opeista. Aineiston on saatavilla kaupungin internet-sivuilla: 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/           
kaupunginvaltuusto/valtuustoseminaari-helmikuu-2021 

Tämän aineiston ja alkuvuoden 2021 täydentyneiden tietojen pohjalta 
on koottu liitteen yhteenveto kaupunkistrategian toteutumisesta. Ar-
viointi perustuu olemassa olevaan tietoon ja tehtyihin arviointeihin:

 Kaupunginhallituksen vuosina 2018 ja 2019 päättämä strategiamit-
taristo.

 Valtuustoseminaaria varten koostetut esitykset toimialojen ja kes-
kushallinnon onnistumisista, haasteista ja kehittämiskohteista.

 Valtuuston hyväksymän hyvinvointisuunnitelman edistymistä ku-
vaava HYTE-barometri.

 Kaupunginhallituksen päättämistä 2017–2021 strategian kärkihank-
keista tehty kokonaisarviointi ja hankekohtainen arviointi.

 Henkilöstön tilan ja kokemuksen arviointi Kunta10 ja uudistumisen 
pulssi tulosten avulla.

 Taloudellisten tavoitteiden mittarit.
 Asiakaskokemuksen kehitys. 

Kaupunkistrategian 2017–2021 toteuttaminen jatkuu vuonna 2021 kau-
punginvaltuuston talousarviossa päättämien tavoitteiden mukaisesti.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

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

sanna-mari.jantti(a)hel.fi
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Strategian yhteenvetomuistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia
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§ 307
Lausunto ympäristöministeriölle yhteishallintolain uudistuksen 
suuntaviivoista

HEL 2021-003951 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus antoi ympäristöministeriölle seuraavan lausunnon 
yhteishallintolain uudistuksen suuntaviivoista. 

Voimassa olevaa yhteishallinnosta vuokrataloissa annettua lakia 
(649/1990; yhteishallintolaki) noudatetaan sekä ARA-vuokra- että asu-
misoikeusasunnoissa. Eduskunnan käsittelyssä olevassa asumisoi-
keuslaissa säädetään asumisoikeusasuntoja koskevista yhteishallinnon 
periaatteista. Uusi yhteishallintolaki koskisi siis vain ARA-vuokra-
asuntoja. 

Yhteishallintolain piirissä on Helsingissä noin 70 000 ARA-vuokra-
asuntoa, joista 50 000 on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistuk-
sessa. Yhteishallintolaki on yli 30 vuotta vanha ja tehty erilaiseen toi-
mintaympäristöön kuin missä asuntoyhtiöissä nykyään toimitaan. Asu-
kasdemokratian keskiössä on tavoite sovittaa yhteen asukkaiden ja 
omistajan intressit ja muodostaa käytännöt yhteisten asumiseen liitty-
vien asioiden käsittelemiseksi. 

Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet yhtiöiden koossa, toimintakäy-
tännöissä sekä sähköisen osallistumisen teknisissä mahdollisuuksissa. 
Monet nykyisen lain periaatteista on tehty tilanteeseen, jossa vuokrata-
lot muodostuivat hyvin pienistä yhtiöistä tai vain yhden kiinteistökoko-
naisuuden kokoisista yksiköistä. Monet yhtiöt, kuten Helsingin kaupun-
gin asunnot Oy, on fuusioitu isommiksi kokonaisuuksiksi, ja on tarkoi-
tuksenmukaista, että yhteishallinto uudistetaan tukemaan nykyisiä olo-
suhteita. Samoin sähköinen osallistuminen tulee mahdollistaa. 

Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että lainsäädäntötyössä huomioi-
daan erilaisten ja erikokoisten yhtiöiden erilaiset käytännöt ja tarpeet 
toimivan asukasosallisuuden mahdollistamiseksi ja nykyisten hyvin 
käytäntöjen jatkamiseksi. Muodollisten osallistumistapojen, kuten ko-
kousten, lisäksi tulee tukea erilaista asukasosallisuutta asumisen arjes-
sa, jotta voidaan tukea monipuolisesti asukasosallisuutta ja matalan 
kynnyksen osallistumistapoja. Sähköisten osallistumiskanavien käyt-
töönotto helpottaa monien asukasryhmien nykyistä aktiivisempaa roo-
lia. 
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Yhteishallinnon minimirakenteet on syytä kirjata lakiin, samalla huoleh-
tien riittävän joustavasta lainsäädännöstä, jotta yhtiöt pystyvät järjes-
tämään toimintansa tarkoituksenmukaisesti. Yhteishallintolaissa tulee 
selkeästi linjata yhteistyöelimien rooli nimenomaan vuokranantajan ja 
vuokralaisten yhteisiksi toimielimiksi. Lisäksi lakiin on hyvä kirjata 
asukkaiden omat toimielimet, kuten talokohtaiset asukastoimikunnat ja 
asukkaiden kokoukset. Yhteistyöelimen keskeisiin tehtäviin tulee sisäl-
lyttää yhtiötasolla päätettävien asioiden valmistelusta informoiminen ja 
asukkaiden näkemysten kuuleminen. Jotta laista tulee riittävän selkeä 
ja toimintaa läpinäkyvästi ohjaava on erityisesti kiinnitettävä huomiota 
vuokranantajan ja vuokralaisten rooleihin sekä asukasosallisuuden eri 
tasoihin. On tärkeää tehdä selkeät linjaukset, mitä asioita voidaan rat-
kaista yhtiötasolla ja mitkä asiat on tarkoituksenmukaista tarkastella 
kohdekohtaisesti. Yhtiötasoinen päätöksenteko tukee yhdenvertaisia ja 
läpinäkyviä käytäntöjä, ammattimaista kiinteistönpitoa ja hyvää talou-
den kokonaiskoordinaatiota. 

Isojen yhtiöiden osalta ei ole tarkoituksenmukaista, että esimerkiksi au-
topaikkojen, saunavuorojen ja pesutupien varauksista tai järjestys-
säännöistä päätettäisiin talokohtaisesti, koska usein järjestelmät ovat 
digitaalisia ja toimivat yhtenäisillä periaatteilla koko yhtiössä. Yhtiökoh-
taiset periaatteet tukevat myös isännöinnin tarkoituksenmukaista hoi-
toa. Lisäksi esimerkiksi autopaikkojen järjestämistapoja on lukuisia ja 
yhä useammin tehdään jo rakennusvaiheessa erilaisia yhteisjärjestelyjä 
niin autopaikkojen kuin asukastilojen järjestämiseksi. Niissä asioissa, 
joissa päätökset tehdään yhtiötasolla, on tärkeää varmistaa, että val-
misteluvaiheessa mahdollistetaan asukkaiden osallistuminen ja vaiku-
tusmahdollisuudet linjausten tekemiseksi. Valmistelutyötä voidaan teh-
dä esimerkiksi vuokranantajan ja vuokralaisten yhteisissä toimielimissä 
ja käyttää lisäksi lausuntomenettelyä asukkaiden näkemysten esille 
saamiseksi. 

On perusteltua, että yhtiöiden talouskokonaisuudesta päätetään yhtiö-
tasolla, koska vuokrat ovat yleensä tasausjärjestelmän piirissä. Vuok-
rien tasaus- ja pisteytysjärjestelmää rakennettaessa ja muutettaessa 
on tärkeää ottaa asukkaiden edustajat mukaan kehittämistyöhön ja 
pyytää tarvittaessa lausunnot asukastoimielimiltä. Vaikka talousasioista 
päätettäisiin yhtiötasolla, on tärkeää käsitellä asioita yhteistyöelimissä 
ja kertoa vuokran muodostumisen keskeisistä elementeistä vuosittain 
asukkaille. Asuintalojen korjaustoiminnan vuotuisessa suunnittelussa 
on tarkoituksenmukaista pitää asukkaat mukana ja huolehtia vuorovai-
kutteisuudesta prosessissa. Korjaustoiminnasta on hyvä pyytää kohde-
kohtaiset lausunnot asukkailta, vaikka korjaustoiminnan linjauksista 
päätetäänkin yhtiötasolla. Myös hankintojen osalta on hyvä tehdä vuo-
rovaikutteista yhteistyötä asukkaiden kanssa, mutta varsinainen han-
kintaprosessi tulee järjestää yhtiön toimesta. 
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Asukkaiden omilla asukastoimikunnilla on erittäin tärkeä tehtävä asu-
misen yhteisöllisyyden ja viihtyisyyden osalta sekä oman kiinteistön 
korjaustoiminnan suunnittelussa. Sähköiset toimintatavat tulee sisällyt-
tää uuteen yhteishallintolakiin. Erityisryhmien kohteissa asukasosalli-
suutta tulee tukea, mutta huomioida niiden mahdollisuudet osallistumi-
seen. Esimerkiksi Helsingin kaupunki on järjestänyt ikääntyneiden hoi-
va-asumisen siten, että rakennukset ovat Hekan omistuksessa, mutta 
ne on vuokrattu kokonaisuudessa sosiaali-ja terveystoimialan käyttöön. 
Tällöin ei ole tarkoituksenmukaista järjestää asukasyhteistyötä Hekan 
ja asukkaiden välillä, vaan palveluita järjestävän tahon ja asukkaiden 
välillä. Hekalle ja asukkaille ei tässä järjestelyssä synny sopimussuh-
detta. 

Valittaessa asukasedustajia yhtiön hallitukseen tulee ehdotusten tulla 
asukkaiden edustuksellisen järjestelmän käsittelyn kautta. Tasapainoi-
sen hallituksen rakentamiseksi tulee asukkaiden ehdokkaita olla useita, 
jotta hallituskokonaisuudesta saadaan tarkoituksenmukainen. Edustuk-
sellinen menettely tarvitaan, jotta esimerkiksi Hekan 500 asukastoimi-
kunnan ehdokkaista valikoituu varsinaiset ehdokkaat hallitukseen. 

Tällä hetkellä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksella (ARA) on 
ohjaus yhteishallintoasioissa, mutta Aluehallintovirastolla oikeus mää-
rätä velvoite yhteishallintolain toteuttamiseksi sekä tehostaa sitä uhka-
sakolla. Helsingin kaupunki pitää tarkoituksenmukaisena, että järjeste-
lyä suoraviivaistetaan ja keskitetään kokonaisuudessaan ARA:lle. 

Järjestelmässä on hyvä säilyttää asukkailla rooli valvonnan osalta si-
ten, että he valitsevat oman yhtiötasoisen valvojan. Asukkaiden valit-
sema valvoja toimisi yhteistyössä yhtiön tilintarkastajan kanssa, mutta 
ei ole tarkoituksenmukaista, että asukkaat valitsisivat oman ammattiti-
lintarkastajan. Nykyinen järjestely, jossa jokaisella vuokranmääräytymi-
syksiköllä on mahdollisuus valita oma valvoja ei enää nykyisessä toi-
mintaympäristössä ole tarkoituksenmukainen, koska monet tarkastetta-
vista asioista hoidetaan yhtiötasoisena. 

Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä (Heka) on tällä hetkellä liki kaikissa 
500:ssa kohteessa asukastoimikunta, 21 alueellista vuokralaistoimikun-
taa sekä asukkaiden ylimpänä elimenä vuokralaisneuvottelukunta 
asukkaiden omina toimieliminä. Vuokranantajan ja vuokralaisten yhteis-
työ on järjestetty viiden alueellisen yhteistyöelimen sekä yhden koko 
yhtiön alueella toimivan yhteistyöelimen kautta. Näiden lisäksi Hekan 
hallituksessa on kaksi asukkaiden nimeämää hallituksen jäsentä.
 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö
2 Yhteishallintolain uudistuksen suuntaviivat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ympäristöministeriö on pyytänyt 23.4.2021 mennessä Helsingin kau-
pungilta lausunnon uudistettavan yhteishallintolain uudistuksen suunta-
viivoista. Helsinki on saanut lisäaikaa lausunnon jättämiseen 26.4.2021 
asti. Helsingin kaupungin asunnot Oy:ltä (Heka) ja yhtiön asukkaiden 
vuokralaisneuvottelukunnalta on pyydetty erikseen lausunnot.

Yhteishallintolakia sovelletaan ARA-vuokrataloissa. Nykyinen laki on 
vuodelta 1990 ja vuonna 2017 ympäristöministeriön teettämän selvityk-
sen perusteella uudistamisen tarpeessa. Yhteishallintolaissa säädetään 
asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista vuokratalojen 
hallintoon. Lakiuudistuksen tavoitteena on, että asukkaiden osallistu-
mis- ja vaikutusmahdollisuudet olisivat selkeästi määritellyt ja päivitetyt. 
Ympäristöministeriön tarkoituksena on sekä päivittää laki vastaamaan 
tämän päivän tarpeita, että määritellä yhteistyöelimen, asukkaiden ko-
kousten ja asukastoimikuntien roolit. 

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:n kanssa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö
2 Yhteishallintolain uudistuksen suuntaviivat
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 308
Alueen vuokraaminen Herttoniemestä Helsingin Liikuntahallit Oy:lle 
jäähallin rakentamista varten

HEL 2020-004348 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Herttoniemessä sijaitsevan karttaliitteeseen 
merkityn alueen vuokraamisen Helsingin Liikuntahallit Oy:lle liitteenä 
olevan vuokrasopimuksen mukaisesti. Alue vuokrataan liikuntajohtajan 
myöhemmin päättämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2043 asti. Vuok-
rattavalle alueelle rakennetaan noin 6 967 kerrosneliömetrin suuruinen 
harjoitusjäähalli. 

Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa liikuntajohtajan allekirjoittamaan 
vuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia 
sopimuskauden aikana.

Käsittely

Esteelliset: Harry Bogomoloff
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Liikuntahallit Oy:n hakemus
2 Herttoniemen jäähallin hankesuunnitelma ja liitteet
3 Havainnekuvat ja piirustukset
4 Vuokrasopimusluonnos
5 Vuokrattavan alueen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Liikuntahallit Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Herttoniemen harjoitushalli ja kaupungin jääkapasiteetti

Helsingin Liikuntahallit Oy hakee Herttoniemessä sijaitsevan alueen 
pitkäaikaista vuokraamista harjoitusjäähallin rakentamista varten. Ha-
kemus ja jäähallin hankesuunnitelma ovat esityksen liitteinä.

Helsingin Liikuntahallit Oy:n omistaa kaupunkikonserniin kuuluva Jää-
kenttäsäätiö. Yhtiön tarkoituksena on rakentaa vuokrattavalle alueelle 
kaksikerroksinen 6 967 kerrosneliömetrin suuruinen harjoitusjäähalli. 
Rakennukseen on suunniteltu kaksi jääkaukaloa, sisäliikuntatilaa ja 
näiden oheistiloja. Yhtiön tarkoituksena on jäädä harjoitusjäähallin 
omistajaksi ja huolehtia kustannuksellaan sen toteuttamisesta ja ylläpi-
dosta.

Harjoitusjäähalleja ylläpitää Helsingissä tällä hetkellä neljä toimijaa. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut vastaa Oulunkylän ja 
Pirkkolan jäähalleista, joissa on yhteensä kolme jääkenttää. Pirkkolan 
kentät ovat tällä hetkellä poissa käytöstä, kunnes uusi jäähalli syksyllä 
valmistuu. Jääkenttäsäätiökonsernilla on yhteensä 15,5 harjoitusjää-
kenttää Nordenskjöldinkadun, Hernesaaren, Salmisaaren, Kaarelan, 
Konalan, Vuosaaren, Malmin ja Paloheinän jäähalleissa. Näistä Kona-
lan ja Hernesaaren jäähallit ovat sulkeutumassa lähivuosina. Niiden 
mukana poistuu kaksi jääkenttää Konalasta ja kaksi kokonaista ja yksi 
puolikas kaukalo Hernesaaresta. Kaupunkikonsernin toimijoiden lisäksi 
Nuorisojääkenttä Oy:llä on kaksi harjoitusjääkenttää Myllypuron jäähal-
lissa ja Hartwall Arenalla yksi.

Suurhankkeiden koordinaatioryhmän linjauksen mukaan kaupungin 
harjoitusjäähallikapasiteetti ei saisi tulevaisuudessa pienentyä. Kapasi-
teetin kasvattamiselle on selkeä paine harrastajamäärien kasvaessa tu-
levina vuosina. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan Konalan ja 
Hernesaaren poistuvat jääkentät pystytään korvaamaan Pirkkolan ja 
Herttoniemen uusilla jäähalleilla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esityksessään edellyttänyt, että 
Herttoniemen jäähallissa tulee olemaan viikoittain myös vapaita yleisö-
luisteluvuoroja.

Alueen asemakaava ja hallinta

Vuokrausalue käsittää asemakaavan 11872 korttelin 43285 tontin 2, jo-
ka on kaavoitettu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialu-
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eeksi (YU). Asemakaava on saanut lainvoiman 21.5.2010. Vuokratta-
van maa-alueen pinta-ala on 13 322 neliömetriä. Rakennusoikeutta on 
7 400 kerrosneliömetriä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuok-
rausperustein kaupunkiympäristölautakunnalta vuoden 2043 loppuun 
asti. Alue on liikuntapaikkapalveluiden hallinnassa.

Vuokran määrittely

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015 § 4 
hyväksymiä maa-alueiden vuokrauksen yleisperiaatteita. Vuokra määri-
tellään asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden mukaan pitäen 
maan pääoma-arvona virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 
100" pistelukua 100 vastaavaa 12 euron kerrosneliömetrihintaa. Vuosi-
vuokrana peritään viisi prosenttia alueen pääoma-arvosta.

Täysimääräinen vuosivuokra on 7 400 k-m² x 12 euroa/k-m² x 19,74 x 5 
% = 87 645,60 euroa.

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin 
aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään 
toimintaan, kuitenkin tämän sopimuksen puitteissa enintään
31.12.2028 asti. Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen 
päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden 
päättymistä.

Perittävä vuosivuokra on sopimuksen alkaessa arvonlisäverottomana 
43 822,80 euroa. Vuokranmaksuvelvoite alkaa sen kuukauden alusta, 
jolloin harjoitushallin rakennustyöt alkavat.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa 
myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla 
jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin 
kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Maanvuokrasopimus kaupungin ja Helsingin Liikuntahallit Oy:n kanssa 
sisältää vuokratukea. Harjoitusjäähallin pääasiallisia käyttäjiä ovat pai-
kalliset urheiluseurat, lähialueiden koulu- ja päiväkotiluokat sekä muut 
lähialueen asukkaat, perheet ja harrasteryhmät. Vuokrasopimukseen 
sisältyvä vuokratuki ei ole SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska 
kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita 
ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista 
EU:n jäsenvaltioista. Toimenpide ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan 
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jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. (Komission tiedonanto valtiontuen 
käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197)

Toimivalta alueiden vuokrauksessa

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-
alueiden vuokrauksesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuok-
rasopimuksista päättää kaupunginhallitus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Liikuntahallit Oy:n hakemus
2 Herttoniemen jäähallin hankesuunnitelma ja liitteet
3 Havainnekuvat ja piirustukset
4 Vuokrasopimusluonnos
5 Vuokrattavan alueen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Liikuntahallit Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.03.2021 § 47

HEL 2020-004348 T 10 01 01 02

Esitys
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin 43. kaupunginosassa (Herttoniemi) korttelissa 43285 sijait-
sevan karttaliitteeseen merkityn 13 322 m²:n suuruisen tontin numero 2 
mukaisen maa-alueen vuokraamista Helsingin Liikuntahallit Oy:lle. 
Vuokra-alueelle sijoitetaan noin 6 967 k-m²:n harjoitusjäähalli oheisti-
loineen. 

Vuokrasopimus esitetään solmittavaksi liikuntajohtajan myöhemmin 
päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2043 saakka liitteenä olevan 
vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeut-
taisi liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen 
tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta edellyttää, että hallissa tulee ole-
maan viikoittain vapaita yleisöluisteluvuoroja.

Käsittely

30.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Vastaehdotus:
Jussi Chydenius: Lisätään päätösesityksen viimeiseksi (4) kappaleeksi: 

 "Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta edellyttää, että hallissa tulee ole-
maan viikoittain vapaita yleisöluisteluvuoroja."

Kannattaja: Sami Muttilainen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Jussi Chydeniuksen vas-
taehdotuksen yksimielisesti.

16.03.2021 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntapaikat Liikun-
tapaikkapäällikkö 01.06.2020 § 21

HEL 2020-004348 T 10 01 01 02
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Päätös

Liikuntapaikkapäällikkö päätti vuokrata Helsingin Liikuntahallit Oy:lle 
(c/o Jääkenttäsäätiö) Helsingin kaupungin 43. kaupunginosassa (Hert-
toniemi) korttelissa 43285 tontin nro 2 (os. Johan Sederholmin tie 1b) 
noin 13 322 m²:n suuruisen maa-alan jäähallin rakennusluvan hakemis-
ta ja mahdollista rakennettavuustutkimuksia varten. Kaavan mukainen 
sallittu rakennusoikeus on 7 400 k-m².

Vuokraus on voimassa 1.7.2020 - 30.6.2021 välisen ajan, kuitenkin 
kauintaan siihen saakka kunnes pitkäaikainen vuokraus alkaa. 

Vuokraukseen liittyvät ehdot:

1

Vuokranmäärä vuokra-ajalta on 3 640,80 euroa (alv. 0 %), mikä vastaa 
yhden (1) kuukauden vuokraa vuosivuokrasta. Vuokran eräpäivä on 
15.12.2020.

Vuokranmääräytymisperusteena on käytetty rakennettavan jäähallin 
osalta virallisen elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa yksik-
köhintaa 12,00 euroa/kem² Vuokra peritään rakennusoikeuden 7 400 k-
m² mukaan.

2

Vuokraoikeuden siirto ei ole vapaa.

3

Vuokralainen on tietoinen, ettei tontin pitkäaikaista vuokrausta ole käsi-
telty vielä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa ja kaupunginhallituk-
sessa.

4

Vuokralaisen on selvitettävä mahdollisen asukaskuulemisen tarve yh-
dessä asemakaavoituksen ja rakennusvalvonnan kanssa rakennuslu-
paprosessin yhteydessä.

5

Vuokralaisella ei ole oikeutta aloittaa maanrakennustöitä eikä muuten-
kaan käyttää tonttia muuhun tarkoitukseen.

6
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Muutoin noudatetaan soveltuvin osin maanvuokrauksesta säädetyn lain 
säännöksiä.

Päätöksen laatimisen yhteydessä vuokralaisen nimi, osoite, y-tunnus, 
korvauksen määrä, vuokra-aika sekä yhteyshenkilön nimi-, osoite-, pu-
helin- ja sähköpostitiedot rekisteröidään liikuntapalvelukokonaisuuden 
vuokrasopimusrekistereihin ja laskutusta varten vastaavat tiedot luovu-
tetaan Helsingin kaupungin taloushallintopalveluiden laskutusosaston
käyttöön.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle mahdollisesti aiheutuvista kustan-
nuksista, mikäli hankkeelle ei saada rakennuslupaa tai varsinaista pit-
käaikaista vuokrasopimusta ei voida solmia.

Päätöksen perustelut

Hanke

Helsingin Liikuntahallit Oy (c/o Jääkenttäsäätiö) on anonut Helsingin 
43. Herttoniemen kaupunginosasta maa-alueen vuokrausta jäähallin ja 
oheistilojen rakentamista. 

Rakentamisen suunnittelua ja mahdollisia rakennettavuustutkimuksia 
varten on perusteltua vuokrata maa-alue lyhytaikaisella vuokrauksella 
ennen varsinaisen pitkäaikaisen vuokrasopimuksen solmimista.

Kaava- ja tonttitiedot

Hankkeeseen liittyvä, rakennettava maa-alue sijaitsee Helsingin 43. 
kaupunginosassa (Herttoniemi) korttelissa 43285 tontti 2. 

Tontti on asemakaavassa nro 11872 osoitettu urheiluhallitoimintaa pal-
velevien rakennusten korttelialueeseen (YU). Tontin maapinta-ala on 
13 322 m² ja rakennusoikeus 7 400 m².

Tontti on yleiskaavassa (2016) osoitettu asuntovaltaiseksi alueeksi
(A2), jossa aluetta kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkis-
tys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön.

Kaupungin sisäinen vuokraus

Maa-alue on vuokrattu kaupungin sisäisellä vuokrauksella kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialalle kaupunkiympäristön toimialalla 21.2.2020 tehdyl-
lä päätöksellä. 

Vuokra-alue
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Vuokra-alueen kokonaispinta-ala on noin 13 332 m². Vuokra-alueelle 
sijoitetaan noin 6 700 - 7 400 k-m² jäähalli, jossa on kaksi kaukaloa si-
sältävä harjoitushalli oheistiloineen sekä sisäliikuntatila. 

Vuokran määrittely

Vuokra peritään rakennusoikeuden mukaan. 

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuok-
rauksessa noudattamia yleisperiaatteita. Täysimääräinen vuosivuokra 
vuonna 2020 (vuoden 2019 keski-indeksillä 19,68) on 87 379,20 (alv.0 
%). Vuokraa subventoidaan 50 %. Perusvuosivuokra on 5 % maan 
pääoma-arvosta.

Vuokra-ajalta 1.7.2020 - 30.6.2021 peritään 3 640,80 euroa (alv. 0%), 
mikä vastaa yhden kuukauden vuokraa vuosivuokrasta. Vuokra peri-
tään yhdessä erässä. Eräpäivä 15.12.2020.

Vuokran laskukaava:
7 400 k-m² x 12,00 euroa/k-m² x 5 % x 19,68 x 50 % x 1/12 kk = 3 
640,80 euroa

Määräaikainen maa-alueen vuokraus tehdään ajalle 1.7.2020 - 
30.6.2021, kuitenkin kauintaan siihen saakka kun pitkäaikainen maa-
alueen vuokraus alkaa. Täysimääräinen vuosivuokra täsmennetään 
pitkäaikaisen vuokrauksen yhteydessä rakennettavan alueen mukai-
seksi.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 20.6.2017, § 5:ssa tehdyn dele-
gointipäätöksen mukaan päätöksen tekevä viranhaltija on liikuntapaik-
kapäällikkö, joka saa antaa vuokralle tai luovuttaa muuhun käyttöön 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia maa-alueita, tilo-
ja ja laitteita enintään neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan seuraavin perus-
tein:

Vuokran määrittelyssä sovelletaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kulloinkin päättämiä maksuja tai vuokra määräytyy tarjouskilpailun pe-
rusteella tai kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntapaikkojen vuok-
rauksessa noudattamien hinnaston ja periaatteiden perusteella.

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi
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§ 309
Alueen vuokraaminen Puotilankentältä Puotilan Liikuntapuisto 
Oy:lle

HEL 2020-010852 T 10 01 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Puotilankentällä Vartiokylässä sijaitsevan 
karttaliitteeseen merkityn alueen vuokraamisen Puotilan Liikuntapuisto 
Oy:lle liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti. Alue vuokrataan 
liikuntatoimintaa varten ajalle 1.6.2021−31.12.2043.

Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa liikuntajohtajan allekirjoittamaan 
vuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia 
sopimuskauden aikana.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Puotilan Liikuntapuisto Oy:n hakemus
2 Vuokrasopimusluonnos
3 Vuokrattavan alueen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Puotilan Liikuntapuisto Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Puotilan Valtin tekonurmikenttä
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Liikuntalautakunta on 14.12.2010 § 245 vuokrannut Puotilankentällä si-
jaitsevan alueen Puotilan Liikuntapuisto Oy:lle 1.6.2011−31.5.2021 vä-
liseksi ajaksi. Yhtiö hakee vuokrauksen jatkamista 31.12.2043 asti.

Puotilan Liikuntapuisto Oy on Puotinkylän Valtti ry:n kokonaan omista-
ma kenttäyhtiö. Puotinkylän Valtti on 1 200 jäsenellään Helsingin kol-
manneksi suurin ja Suomen yhdeksänneksi suurin jalkapalloseura. Kä-
vijämäärällä mitattuna Puotilankenttä on tällä hetkellä yksi kaupungin 
suosituimmista jalkapalloalueista. Vuokrasopimuksen jatkaminen ede-
sauttaa alueen jalkapallotoiminnan olosuhteiden ylläpitämistä ja tukee 
osaltaan liikkumisohjelman tavoitteita.

Vuokra-alueella sijaitsee yhtiön rakentama 11 200 neliömetrin suurui-
nen tekonurmipintainen jalkapallokenttä. Yhtiö tulee kustannuksellaan 
vastaamaan nykyisen tekonurmipinnoitteen uusimisesta ensimmäisen 
kerran viimeistään vuoden 2023 aikana ja sen jälkeen noin kymmenen 
vuoden välein.

Vuokrasopimuksen ehtojen mukaan koululaisille taataan kentän mak-
suton käyttö arkipäivisin 8−16 välillä huhtikuun alusta toukokuun lop-
puun sekä elokuun puolivälistä lokakuun puoleen väliin. Talvikuukausi-
na osa vuokra-alueesta on kaupungin liikuntapalvelujen hallinnassa, 
sillä se jäädytetään kaupunkilaisten luistelukäyttöön.

Alueen asemakaava ja hallinta

Alueella on voimassa 28.1.2000 lainvoiman saanut asemakaava nro 
10691, jossa alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU). Kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperus-
tein kiinteistölautakunnalta vuoden 2043 loppuun asti.

Vuokrattava alue ja vuokran määrittely

Vuokrattavan maa-alueen kokonaispinta-ala on 13 025 m². Vuokratta-
vaan alueeseen kuuluu 11 200 m²:n kenttäalue ja 1 825 m²:n ylläpitoa-
lue. Vuokraa peritään vain varsinaisen kenttäalueen osalta.

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015 § 4 
hyväksymiä maa-alueiden vuokrauksen yleisperiaatteita. Vuokra määri-
tellään kenttäalueen pinta-alan mukaan pitäen maan pääoma-arvona 
elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 1 euron neliömetrihin-
taa. Vuoden 2020 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1974) se on 0,99 
euroa/m². Vuosivuokrana peritään viisi prosenttia alueen pääoma-
arvosta.
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Niiden kolmen ja puolen kuukauden ajalta, kun osa kentästä (4 000 m²) 
on kaupungin liikuntapalvelujen hallinnoimassa luistelukäytössä, vuok-
raa peritään vain vuokralaisen käytössä olevalta alueelta (7 200 m²).

Vuosivuokra on luistelukauden osalta 3,5/12 kuukautta x 7 200 m² x 1 
euro/m² x 19,74 x 5 % = 2 072,70 euroa ja muun vuoden osalta 8,5/12 
kuukautta x 11 200 m² x 1 euro/m² x 19,74 x 5 % = 7 830,20 euroa. Pe-
rittävä vuosivuokra on arvonlisäverottomana yhteensä 9 902,90 euroa.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa 
myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla 
jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin 
kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Maanvuokrasopimus kaupungin ja Puotilan Liikuntapuisto Oy:n kanssa 
saattaa sisältää vuokratukea. Vuokrauksen kohteena olevalla alueella 
sijaitsee urheilukenttä, jota käyttävät pääasiallisesti lähialueen koululai-
set, paikalliset urheilujoukkueet ja -ryhmät sekä muut lähiseudun asuk-
kaat. Vuokrasopimukseen mahdollisesti sisältyvä vuokratuki ei kuiten-
kaan ole SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska tuki ei ole omiaan 
vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kauppavaikutusta ei 
ole, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia 
asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investoin-
teja muista EU:n jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen kä-
sitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Toimivalta alueiden vuokrauksessa

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa- aluei-
den vuokrauksesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokraso-
pimuksista päättää kaupunginhallitus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Puotilan Liikuntapuisto Oy:n hakemus
2 Vuokrasopimusluonnos
3 Vuokrattavan alueen kartta
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Puotilan Liikuntapuisto Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.03.2021 § 48

HEL 2020-010852 T 10 01 01 04

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin 45. kaupunginosassa (Vartiokylä) Puotilankentän alueelta 
vuokrattavaksi Puotilan Liikuntapuisto Oy:lle karttaliitteeseen merkityn 
13 025 m²:n suuruisen maa-alueen liikuntatoimintaa varten ajalle 
1.6.2021–31.12.2043 liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mu-
kaisesti. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeut-
taisi liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen 
tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Käsittely

30.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 310
Maanhankintaan ja asemakaavoitukseen liittyvät maapoliittiset peri-
aatteet ja niiden soveltamisohje

HEL 2020-012503 T 10 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus:

A)
Hyväksyi kaupungin maapolitiikassa noudatettavaksi liitteenä 1 olevat 
Helsingin maanhankintaan ja asemakaavoitukseen liittyvät maapoliitti-
sia periaatteita koskevat linjaukset sekä liitteenä 2 olevan soveltami-
sohjeen.

B)
Oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan tekemään soveltamisohjee-
seen lisäyksiä, tarkennuksia ja muutoksia, jotka eivät muuta linjausten 
pääperiaatteita.

C)
Vahvisti kaupunkiympäristölautakunnalle hallintosäännön
16 luvun 1 §:ssä tarkoitetun erityisen toimivallan rajat siten, että kau-
punkiympäristölautakunta tai sen määräämä viranomainen päättää 
maankäyttösopimuksen hyväksymisestä 5 miljoonan euron kokonai-
sarvoon saakka.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Linjaukset
2 Linjaukset Perusteluineen
3 Soveltamisohje
4 Soveltamisohje Perusteluineen
5 Suurten kaupunkien maapolitiikkakäytäntöjä
6 Kyselytutkimus Helsingin maankäyttösopimusmenettelystä
7 Haastattelututkimus Helsingin vuokratonttien täydennysrakentamisme-

nettelystä

Muutoksenhaku

A) ja B) Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
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täytäntöönpano
C) Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-

litus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Linjaukset (A)

Esityksen perusteluihin on koottu keskeiset periaatteet ja niiden perus-
telut. Tarkemmat perustelut ovat liitteissä 3 ja 4. Perustelut ja muutok-
set nykyisiin käytäntöihin on kirjattu kunkin linjauksen tai soveltamisoh-
jeen yhteyteen. Linjaukset ja soveltamisohjeet noudattavat samaa ra-
kennetta. Siten esimerkiksi linjausten kappaletta 2.4.1 koskevat tarken-
tavat ohjeet sijaitsevat soveltamisohjeen kappaleessa 2.4.1.

Soveltamisohje (B)

Helsingin kaupunki- ja kiinteistörakenteen monipuolisuuden, maan ar-
von suuren vaihteluvälin ja tulevien tilanteiden ennakoimisen vaikeuden 
vuoksi soveltamisohjeet eivät voi olla tyhjentävät eivätkä liian yksityis-
kohtaiset. Hyvin yksityiskohtaiset ohjeet vanhenevat nopeasti ja voivat 
hyvin erilaisissa tilanteissa kirjaimellisesti sovellettuna myös johtaa tas-
apuolisuuden vaarantumiseen. Maapoliittiset sopimusprosessit kestä-
vät pitkään, usein yli valtuustokausien. Hankkeiden onnistuminen vaatii 
siten kaupungin sopimusosapuolten luottamusta siihen, ettei pelisään-
töjä olennaisesti muuteta kesken prosessia. Olosuhteiden muuttuessa 
tulee toisaalta väistämättä tarvetta yhtenäistää tai tarkentaa linjausten 
tulkintoja verraten nopeastikin. Tämä on tarkoituksenmukaista tehdä 
lautakuntatasolla.

Maankäyttösopimusten hyväksyminen (C)

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 9 kohdan mukaan ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, lautakunta päättää tai 
hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää maan-
käyttösopimuksen hyväksymisestä kaupunginhallituksen vahvistamissa 
rajoissa. Kaupunginhallitus on 18.9.2017 § 865 vahvistanut kaupun-
kiympäristölautakunnalle hallintosäännön 16 luvun 1 §:ssä tarkoitetun 
erityisen toimivallan rajat siten, että kaupunkiympäristölautakunta tai 
sen määräämä viranomainen päättää maankäyttösopimuksen hyväk-
symisestä 2 milj. euron kokonaisarvoon saakka. Toimivaltarajan muu-
tos 5 milj. euroon vastaa maanhankinnan ja -myynnin toimivaltarajaa. 
Lautakunta voi voimassa olevien sääntöjen mukaan päättää 5 miljoo-
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nan euron kiinteistökaupasta (kaupunginhallitus 18.9.2017 § 865), mut-
ta ei maankäyttösopimuksesta, jossa maankäyttökorvaus on 0,2 milj. 
euroa ja siihen liittyvän kiinteistöjärjestelyn arvo on 1,9 milj. euroa. Ti-
lanteessa, jossa kyseisen asemakaavan hyväksyminen on delegoitu 
kaupunkiympäristölautakunnalle, lautakunta ei myöskään voi hyväksyä 
kaavaa ennen kuin kaupunginhallitus on hyväksynyt maankäyttösopi-
muksen. Muutos yhtenäistää maapolitiikan keinojen taloudellisia toimi-
valtarajoja, tehostaa hallintoa ja selkeyttää lautakunnan ja kaupungin-
hallituksen välistä toimivaltaa.

Taustaa

Kaupunkistrategian 2017–2021 visiona on tehdä Helsingistä maailman 
toimivin kaupunki. Onnistunut maapolitiikka on strategian monen osa-
tavoitteen edellytys ja mahdollistaja. Kaupungin maapoliittisten linjaus-
ten määrittely on siksi valittu yhdeksi strategian kärkihankkeeksi.

Kaupungin nykyiset maapoliittiset linjaukset perustuvat lukuisiin erilli-
sissä osissa tehtyihin, osittain hyvinkin vanhoihin osapäätöksiin. Vaikka 
pääperiaatteet edelleen ovat toimivat, uudet haasteet vaativat paikoin 
muutoksia ja tarkennuksia nykyisiin käytäntöihin.

Linjausten onnistunut soveltaminen on tärkeä osa kaupungin strategis-
ten tavoitteiden toteuttamisprosessia niin kaupunkitalouden kuin asun-
totuotannon, asuntopolitiikan ja ilmastotavoitteiden kannalta.

Linjaukset koostuvat kahdesta osasta. Toiminnan pitkäjänteiset pääpe-
riaatteet kuvataan varsinaisissa linjauksissa. Erillinen soveltamisohje 
täydentää ja tarkentaa linjausten tulkintaa ja ohjaa niiden soveltamista 
käytännön työssä.

Linjaukset muodostavat vuonna 2019 hyväksyttyjen tontinluovutuslin-
jausten (kaupunginhallitus 1.4.2019 § 220) kanssa kaupungin maapo-
liittisten linjausten kokonaisuuden.

Linjaukset on valmisteltu kaupunkiympäristön toimialan ja kaupungin-
kanslian laajalla poikkihallinnollisella yhteistyöllä niin ohjaus- kuin työ-
ryhmätasoilla.

Keskeiset muutokset

Kaupunki lisää maapoliittisten toimintaperiaatteidensa avoimuutta ko-
koamalla periaatteet ja niiden soveltamisohjeet yhteen. Yhtenäistämäl-
lä ja selkeyttämällä asemakaavoitukseen liittyvät sopimusmenettelyn-
sä, kaupunki parantaa niiden taloudellista ennustettavuutta niin yksi-
tyisten maanomistajien kuin kaupungilta tontteja vuokraavien kannalta.
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Kaupunki seuraa linjausten ja niiden soveltamisohjeiden toimivuutta ja 
muuttaa niitä tarvittaessa. Kaupunki arvioi lisäksi maapoliittisen linjaus-
kokonaisuuden toimivuutta ja mahdollisia muutostarpeita valtuustokau-
sittain.

Maanhankinta (linjausten luku 1)

Maanhankinnan luonne muuttuu, koska Helsingissä on enää hyvin vä-
hän yksityisomistuksessa olevaa kaavoittamatonta ns. raakamaata. 
Kaupungin siirtyessä enenevässä määrin kaupunkirakenteen tiivistämi-
seen maanhankinnan kohteetkin ovat yhä useammin pieniä rakennettu-
ja kiinteistöjä, vuokraoikeuksia, niitä omistavien yhtiöiden osakkeita ja 
huoneistoja. 

Strategisella maanhankinnalla pyritään vuosina 2021–35 ensisijaisesti 
edistämään yleiskaavan 2016 toteuttamisohjelman alkuvuosikymme-
nen painotusalueiden toteuttamista.

Maankäyttösopimukset (linjausten luku 2)

Maanomistajan maankäyttökorvaus määritetään asemakaavoituksen 
tuoman kiinteistön arvonnousun avulla. 

Kun uuden kaavan tuoman rakennusoikeuden toteuttaminen edellyttää 
rakennuksen purkamista, kaupunki ottaa lähtöarvona huomioon käyttö-
kunnossa ja käytössä olevan rakennuksen markkina-arvon.

Olevien rakennusten hyödyntämisen edistämiseksi kaupunki ottaa 
vanhan rakennuksen rajoitteiden arvoa alentavat vaikutukset huomioon 
uuden kaavan rakennusoikeuden markkina-arvossa.

Maanomistajaa sitoutuu edistämään kaupungin ilmastomuutosten hillin-
tään liittyviä tavoitteita noudattamalla kaupungin tontinluovutusehtojen 
mukaista rakennusten energiatehokkuustasoa sekä rakennusaikana 
voimassa olevan hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mu-
kaisia rakentamiseen ja käyttöön liittyviä, rakennusluvan yhteydessä 
täsmentyviä toimenpiteitä.

Täydennysrakentaminen kaupungin vuokratonteilla (linjausten luku 3)

Täydennysrakentaminen kaupungin vuokratonteilla on jäänyt vähäisek-
si. Kaupunki muuttaa prosessia maankäyttösopimuksen kaltaiseksi li-
säten vuokralaisen taloudellisia kannusteita ja toteuttamisen sitovuutta.

Asuinkerrostalojen täydennysrakentamisen alueellinen edistämiskokeilu (Linjausten 
luku 4)
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Kaupunki edistää Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusoh-
jelman 2020 (AM-ohjelma 2020) kolmen kaupunkiuudistusalueen, valit-
tujen asemanseutujen ja Raide-Jokerin pysäkkien asuinkerrostalojen 
täydennysrakentamista määräaikaisin taloudellisin kannustein. Kannus-
teet edellyttävät hankkeiden vireille laittamista vuoden 2025 loppuun 
mennessä ja niitä koskevien toteuttamissopimusten tekemistä kaupun-
gin kanssa vuoden 2029 loppuun mennessä.

Muutosten talousvaikutukset

Talousvaikutuksiltaan suurimmat muutokset liittyvät täydennysraken-
tamiseen kaupungin vuokratonteilla (Linjausten luku 3) ja täydennysra-
kentamisen edistämiskokeiluun (Linjausten luku 4).

Kaupungin vuokratonttien täydennysrakentamisen vauhdittamiseksi 
esitetyt yleiset ja edistämiskokeilun muutokset on toteutettavissa ny-
kyisten määrärahojen puitteissa, jos toiminta noin kolminkertaistuu ny-
kyisestä 6 000 kem²:stä 20 000 kem²:iin/vuosi. Suurempi kasvu lisää 
kaupungin investointitarvetta, jolle kuitenkin on saatavissa hyvä, noin 
8–13 %:n tuotto.

Edistämiskokeilulla kaupunki pyrkii puolitoista- – kaksinkertaistamaan 
yksityismaiden täydennysrakentamisen kokeilualueella. Kokeilu toisi 
tällöin viisivuotisella hakuajalla noin 120 000–160 000 kem²:n lisäraken-
tamishankkeet alueelle ja nostaisi 6–8 milj. euron kannusteista huoli-
matta maankäyttökorvausten nettomäärää 2–7 milj. eurolla. Ilman kan-
nusteita kokeilualueen yksityismaiden täydennysrakentamisen arvioi-
daan vastaavana ajanjaksona jäävän nykytasolleen, noin 80 000 
kem²:iin.

1. Maanhankinta

Kaupungin maapolitiikan ylivoimaisesti vaikuttavin keino on ajoissa ta-
pahtuva aktiivinen ja pitkäjänteinen strateginen maanhankinta. Helsinki 
on tässä toiminut viisaasti jo puolitoista vuosisataa. Suuri maaomai-
suus antaa kaupungille hyvät mahdollisuudet kaupungin pitkäjäntei-
seen kehittämiseen ja kasvun edellyttämien infrainvestointien rahoitta-
miseen.

Vuosina 2015–19 kaupunki hankki 150 kaupalla/66 milj. eurolla yh-
teensä 133 ha maata.

Kaupungin maanhankintaperiaatteet ovat kestäneet hyvin aikaa, joten 
tarkennustarpeet ovat vähäiset.

Pääperiaatteet
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Kaupunki hankkii kiinteistöjä ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin ja 
vaihdoin. Tarvittaessa kaupunki voi kuitenkin käyttää lainsäädännön 
kunnille tarjoamia muita maanhankintakeinoja, jotka on esitelty tar-
kemmin linjausten lopuksi. Tärkeimmät keinot ovat lunastus ja etuosto. 
Lunastusta kaupunki käyttää tarvittaessa lähinnä operatiivisessa 
maanhankinnassa, jos vapaaehtoinen sopiminen ei ole johtanut ajoissa 
lopputulokseen. Kohteet ovat tyypillisesti tontinosia ja yleisiä alueita, 
joita kiireellisesti tarvitaan asemakaavan toteuttamiseen. Kaupunki voi 
lunastaa myös vuokraoikeuksia rakennuksineen sekä kiinteistöjen nau-
tinta-, rasite- ja vastaavia oikeuksia.

Tilanteessa, jossa kaupunki haluaa edistää sen vuokraaman tontin ke-
hittämistä yhteistyössä kehittäjän kanssa kaupunki voi vuokraoikeuden 
ja sen mahdollisten rakennusten hankinnan sijaan edetä kehittäjän 
kanssa tehtävällä varausyhteistyöllä, johon sisältyy tontin osto-optio. 
Tällöin kehittäjä ostaa vuokraoikeuden rakennuksineen ja kaupunki 
myy sille tontin sen nettoarvosta (tontin uudesta markkina-arvosta vä-
hennetään vuokraoikeuden ja sen mahdollisten rakennusten markki-
naehtoisena pidettävä kauppahinta; vähennys ei kuitenkaan voi ylittää 
tontin uutta markkina-arvoa).

Hinnoittelu

Kaupunki hankkii rakennusmaita niillä sijaitsevine rakennuksineen 
markkinahinnalla. Kuntalain 130 §:n mukaan kaupungin tulee luovuttaa 
kiinteistöjä markkinaehtoisesti. Isona toimijana kaupungin tulee toimia 
kiinteistömarkkinoilla neutraalisti eli myös ostaa markkinaehtoisesti. 
Kaupungin mahdollisuudet onnistua vapaaehtoisessa maanhankinnas-
sa vaatii johdonmukaisuudesta rakentuvaa uskottavuutta. Myyjän on 
voitava luottaa siihen, että kaupunki toimii tasapuolisesti. Yksittäisten 
kauppojen selkeä yli- tai alihinnoittelu heikentäisi kaupungin luotetta-
vuutta ostajana ja vaikeuttaisi kaupantekoa.

Ne yleiset alueet, joille ei aikaisemman käytön perusteella ole määritet-
tävissä varsinaista markkinahintaa, hinnoitellaan raakamaiden tavoin 
kaupungin yleisten alueiden hinnoittelumenetelmällä. Se pohjautuu 
pientalotonttien ja vanhojen asuntojen markkinahintojen aluekohtaiseen 
vertailuun.

Muuttuva toimintaympäristö

Kaupungin kasvun suuntautuminen olevan rakenteen sisään muuttaa 
merkittävästi strategisen maanhankinnan luonnetta. Laajoja raakamaita 
ei juurikaan ole, joten hankinta kohdistuu enenevässä määrin pieniin 
rakennettuihin kiinteistöihin ja niiden vuokraoikeuksiin sekä yhtiöitetty-
jen kiinteistön osakekantoihin tai niiden osiin (huoneistoihin).
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Strategisen maanhankinnan painopistealueet 2021–2035

Strategisella maanhankinnalla kaupunki pyrkii vuosina 2021–2035 en-
sisijaisesti edistämään yleiskaavan 2016 toteuttamisohjelman alkuvuo-
sikymmenen painotusalueiden toteuttamista. Niihin kuuluvat Malmin-
kartano-Kannelmäen, Malmin ja Mellunkylän kaupunkiuudistusalueet, 
ensimmäisten kaupunkibulevardien varret ja esikaupunkien juna-
asemat sekä pikaraitioteiden pysäkit. Alueet limittyvät osin toisiinsa.

Taloudelliset vaikutukset

Kaupunki hankkii maita siihen osoitettujen määrärahojen ja niiden 
mahdollisten ylitysoikeuksien sallimissa puitteissa.

Kaupungin maanhankinnan toimintaympäristön muuttaminen nostaa 
maanhankinnan yksikkökustannuksia (euroa/m²). Se pienentää nyky-
määrärahoilla hankittavissa olevien maiden pinta-alaa. Viisailla oikea-
aikaisilla hankinnoilla maanhankinnan taloudellinen vaikuttavuus ei kui-
tenkaan välttämättä heikkene. Pitkälle tulevaisuuteen ulottuvien strate-
gisten hankintojen kannattavuus pohjautuu kuitenkin jatkossa nykyistä 
enemmän tulevan tonttimaan hintatason nousuodotuksiin, kun hankin-
nan kohteina ovat rakennetut ja/tai tonttimaaksi jo kaavoitetut kiinteis-
töt.

Kaupunki pyrkii tekemään uusien kaavojen toteuttamisen vaatimaa 
operatiivista maanhankintaa ensisijaisesti maankäyttösopimusten kiin-
teistöjärjestelyillä, vaihtoja painottaen. Tämä säästää kaupungin kas-
savaroja, mutta maanvaihdoilla saatava maa vaatii kirjanpidollisista 
syistä määrärahan. Menettely voi siten luoda painetta kirjanpitoteknisiin 
maanhankintamäärärahojen ylityksiin.

2. Maankäyttösopimukset

Maankäyttösopimusmenettely liittyy yksityismaiden asemakaavoituk-
seen. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 12a lukuun perustuva kau-
pungin ja maanomistajan välinen sopimusmenettely koskee vain ase-
makaavasta merkittävää hyötyä saavia maanomistajia. He maksavat 
maankäyttökorvauksina vain ne keskimääräiset kaupungille aiheutuvat 
infrakustannukset, jotka ovat välttämättömiä maanomistajan saaman 
uuden rakennusoikeuden toteuttamiseksi.

Sopimukset ovat kaavojen toteuttamistalouden kannalta kaupungille 
merkittävät. Niiden avulla kaupunki voi myös ohjata yksityisen maalle 
syntyvää rakentamista kaupungin asunto-, ympäristö- ja ilmastopolitii-
kan tavoitteiden mukaisesti.
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Vuosina 2015–2019 kaupunki teki 87 maankäyttösopimusta. Ne koski-
vat yhteensä 850 000 kem² uutta rakennusoikeutta, josta asumiseen 
700 000 kem². Korvaukset olivat yhteensä 150 milj. euroa eli keskimää-
rin 1,7 milj. euroa/sopimus ja 175 euroa/kem². Muutama hyvin laaja 
hanke sekä sopimusalueiden keskeisten sijaintien suuri osuus vaikutti-
vat nostavasti keskiarvoihin. Kaupunki on vuonna 2014 karkeasti ar-
vioinut sen keskimääräisiksi asemakaavan toteuttamiskustannuksiksi 
nykyrahassa noin 155 euroa/kem² kaavanmuutosalueilla ja noin 210 
euroa/kem² ensikaavojen alueilla. Kustannukset on arvioitu maankäyt-
tö- ja rakennuslain kehittämiskorvausten määrittelyperusteiden mukai-
sesti (MRL 91c–91f §) ilman kaava-aluetta merkitsevästi palvelevan jo 
toteutuneen kuntainfran kustannusosuutta. Edellä mainitut kustannu-
sarviot eivät siten kata esimerkiksi kunnallisten palvelutilojen taikka 
kunnallisteknisten johtojen rakentamiskustannuksia.

Kaupungin perimä suhteellinen maankäyttökorvaus on liitteessä 5 ole-
van selvityksen mukaan Suomen suurten kaupunkien edullisin, kun 
otetaan huomioon kaupungin korkea korvauskynnys. Yleinen vaihtelu-
väli on 30–60 % kaavan tuomasta arvonnoususta ja korvauskynnys on 
varsin alhainen, pääosin 500 kem² lisärakennusoikeutta tai 50 000–
250 000 euron arvonnousu.

Liitteessä 6 olevan asiakaskyselyn perusteella maanomistajat ovat ol-
leet varsin tyytyväisiä kaupungin neuvottelutapaan ja tasapuolisuuteen 
sekä korvauksen oikeudenmukaisuuteen ja ennakoitavuuteen. Kau-
pungin asettamat asumisen rahoitus- ja hallintamuotovelvoitteet (AM-
velvoitteet) saivat sen sijaan runsaasti kritiikkiä.

Nykyinen maankäyttösopimusmenettely on vuodelta 2014 ja sitä on 
tarkennettu muutamaan otteeseen. Menettely on osoittautunut tehok-
kaaksi ja toimivaksi, eikä suuria periaatteellisia muutostarpeita katsota 
olevan.

Pääperiaatteet

Kaupunki tiedottaa menettelystä asemakaava-alueen maanomistajille 
asemakaavoituksen alkuvaiheessa. Varsinaiset sopimusneuvottelut 
käydään kaavoituksen loppuvaiheessa, kun kaavan sisältö on selvillä. 
Sopimuksen ohjausvaikutuksen varmistamiseksi maankäyttösopimus 
tulee aina allekirjoittaa ennen kaavan lopullista hyväksymistä.

Maankäyttösopimustarpeen määrittää uuden kaavan maanomistajalle 
tuleva merkittävä hyöty, jonka kaupunki määrittää uuden kaavan tuo-
man arvonnousun avulla. Vanhan kaavan asuntotonteilla korvauskyn-
nys on 1 000 000 euroa ja muutoin 700 000 euroa.
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Arvonnousu määritetään markkina-arvon nousun avulla, neuvotteluhet-
ken hintatasossa. Kaupungin edellyttäessä asuinrakennusoikeuden to-
teuttamista hallintamuodolla, jonka rakennusoikeuden arvoa on sään-
nelty, korvauslaskennassa noudatetaan kuitenkin säänneltyä hintata-
soa. Yleisten alueiden osalta noudatetaan maanhankinnan hinnoittelu-
periaatteita. 

Ensikaavassa korvaus on 50 % korvauskynnyksen ylittävästä arvon-
noususta ja kaavamuutoksissa 35 %. Lisäksi maanomistaja luovuttaa 
kaupungille asemakaavan yleiset alueet korvauksetta, kuitenkin enin-
tään uuden rakennusoikeuden verran maa-m²:nä.

Kaupunki pyrkii maankäyttösopimuksen osana sopimaan kiinteistöjär-
jestelyistä, jotka edistävät kaavan toteuttamista tai ovat sen toteuttami-
sen edellytyksiä. Kiinteistöjärjestelyt toteutetaan asemakaavan lainvoi-
maistumiseen sidottuna kiinteistökauppana, jossa kaupunki ostaa, 
vaihtaa tai myy tonttimaata ja/tai ostaa yleisiä alueita. Pääsääntöisesti 
omistusjärjestelyt koskevat tonttien ja yleisten alueiden osia.

Kaupunki pyrkii aina ensisijaisesti neuvottelemaan maanomistajan 
kanssa maankäyttösopimuksen. Mikäli maanomistajan kanssa ei pääs-
tä sopimukseen, kaupunki voi periä maanomistajalta maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaista kehittämiskorvausta.

Muut sopimusperiaatteet

Kaupunki pyrkii luomaan edellytyksiä sosiaalisesti, taloudellisesti ja 
ekologisesti kestävään kaupunkirakenteeseen. AM-ohjelma on kau-
pungin keino ohjata asuinalueita ja sen asukasrakennetta sosiaalisesti 
monipuolisiksi, eläviksi ja elinvoimaisiksi kokonaisuuksiksi.

Kaupunki määrittää kaavoitusprosessin aikana kaava-alueen asunto-
tuotannon tavoiteltavan hallintamuotojakauman lähialueen nykyisen ja-
kauman ja voimassa olevan AM-ohjelman tavoitejakauman periaattei-
den pohjalta. Maankäyttösopimuksissa kaupunki tarkentaa tavoitteensa 
ja velvoittaa maanomistajan toteuttamaan sen mukaista asuntotuotan-
toa.

Asuntopoliittisesti tärkeää velvoitetta ei maanomistajien esittämästä ar-
vostelusta huolimatta esitetä muutettavaksi.

Uutena periaatteena kaupunki sitouttaa maanomistajaa noudattamaan 
kaupungin tontinluovutusehtojen mukaista rakennusten energiatehok-
kuustasoa. Lisäksi maanomistaja sitoutetaan edistämään kaupungin 
ilmastomuutosten hillintään liittyviä tavoitteita noudattamalla rakennu-
saikana voimassa olevan HNH 2035 -toimenpideohjelman mukaisia ra-
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kentamiseen ja käyttöön liittyviä, rakennusluvan yhteydessä täsmenty-
viä toimenpiteitä.

Taloudelliset vaikutukset

Menettelyn tarkennuksilla ei ole merkittävää vaikutusta kaupungin 
maankäyttökorvaustuloihin.

Rakennusten markkina-arvon huomioon ottaminen purkavassa uusra-
kentamisessa vaatii käytännössä vähintään tontin rakennusoikeuden 
kolmin–nelinkertaistamista. Sellainen rakennustehokkuus on käytän-
nössä mahdollista keskuksissa ja keskustamaisilla alueilla raskaan rai-
deliikenteen asemien/pysäkkien lähettyvillä (juna- ja metroasemat sekä 
pikaraitioteiden pysäkit). Ilman tätä menettelyä nämä hankkeet jäisivät 
etenkin kantakaupungin ulkopuolella tekemättä, mikä huomattavasti 
vaikeuttaisi esikaupunkialueen keskustojen kehittämistä. Menettelyä on 
aiemmin käytetty esimerkiksi Lauttasaaren metrokorttelissa. Ilman toi-
mintakuntoisen liikerakennuksen markkina-arvon (oikeutettua) huo-
mioon ottamista hanke olisi jäänyt tekemättä. Koska kiinteistö sijaitsee 
metroaseman ja -radan päällä, hankkeen myöhäisempi toteuttaminen 
olisi vaatinut metroliikenteen pysäyttämistä perustamistöiden ajaksi.

Menettely pienentää kaupungin saaman maankäyttökorvauksen mää-
rää edellä mainituissa kohteissa, mutta toisaalta ne ovat varsin suuria 
hankkeita, jossa maankäyttökorvaus kuitenkin määrällisesti edelleen on 
suuri. Lisäksi näillä hankkeilla on usein kaupungin ja asukkaiden kan-
nalta huomattavia positiivisia talous-, palvelu- ja muita vaikutuksia.

3. Asuinkerrostalojen täydennysrakentaminen kaupungin vuokraamilla asuntotonteilla

Kaupungin kunnianhimoisen asuntotuotantotavoitteen toteutuminen tu-
lee edellyttämään mittavaa lisä-, eli täydennysrakentamista myös kau-
pungin vuokraamilla asuntotonteilla. 

Kaupungin nykyinen edistämiskeino, täydennysrakentamiskorvausme-
nettely on sopimusvapauteen perustuva, sitä koskevaa erityislainsää-
däntöä ei ole säädetty.

Muista isoista kaupungeista vain Tampere on linjannut asuntovuokra-
tonttien täydennysrakentamiskannusteita. Kannusteena se myöntää 
tiettyjen ehtojen täyttyessä maanvuokran määräaikaista alennusta 
(enintään 85 %) enintään 10 vuodeksi (liite 5). 

Helsingin menettely on osoittautunut hallinnollisesti raskaaksi, korvaus-
ten ennakoitavuus ja kannustavuus on osoittautunut heikoksi ja tulok-
set vaatimattomiksi. Vuosina 2015–19 kaupunki sai tehtyä vain 11 so-
pimusta, koskien yhteensä 30 000 kem² uutta rakennusoikeutta. Tämä 
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oli vain 4 % maankäyttösopimusten vastaavasta määrästä, vaikka kau-
pungin vuokraamat asuntotontit muodostavat noin 40 % Helsingin kaa-
voitettujen asuntotonttien pinta-alasta. Toteutumattomia tai kesken jä-
tettyjä hankkeita on moninkertaisesti toteutuneisiin nähden.

Kaupunki muuttaa prosessia maankäyttösopimuksen kaltaiseksi lisäten 
vuokralaisen taloudellisia kannusteita ja toteuttamisen sitovuutta sekä 
hyödyntäen neuvotteluissa ja liitteessä 7 olevan prosessiin osallistu-
neiden haastattelututkimuksen palautetta.

Uuden menettelyn pääperiaatteet

Kaupunki kannustaa vuokraamiensa asuintonttien lisärakentamista sal-
limalla vuokralaisen myydä uutta asuinkerrostalojen rakennusoikeutta 
sisältävää vuokraoikeuden osaa valitsemalleen taholle tai kaupungille. 
Vuokralainen voi myös itse toteuttaa uuden vuokraoikeuden.

Mikäli vuokralainen päätyy itse toteuttamaan tai myymään uutta raken-
nusoikeutta sisältävää vuokraoikeutta kolmannelle, kaupunki määrittää 
sitä ennen kyseisen vuokra-alueen osalle markkinaehtoisen vuokran ja 
muut vuokraehdot kaupungin tontinluovutusperiaatteiden mukaisesti.

Mikäli kaupunki ostaa uutta rakennusoikeutta, se maksaa kyseisen 
vuokra-alueen osan kauppahintana 40 % rakennusoikeuden markkina-
arvosta, kuitenkin enintään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen 
(ARA) pitkäaikaisesti säännellyssä asuntotuotannossa salliman enim-
mäisarvon verran. Lisäksi kaupunki maksaa vuokra-alueella olevista 
käyttökuntoisista rakennuksista niiden teknisen nykyarvon. Kokonais-
kauppahinta ei kuitenkaan saa ylittää 65 % uuden vuokraoikeuden 
markkina-arvosta. Kaupungin uuden periaatteen mukainen kauppahin-
ta on keskimäärin 20–25 % vanhaa korvaustasoa korkeampi.

Uusi prosessi

Kaupunki ja vuokralainen hakevat yhdessä asemakaavan muuttamista. 
Samalla osapuolet sopivat kaupungin hankkeelle asettamista, kaupun-
gin strategisiin linjauksiin liittyvistä vuokrauksen reunaehdoista kuten 
rahoitus- ja hallintamuodosta sekä rakennusten energiatehokkuusvaa-
timuksesta. Kaavamuutoshakemukseen ei sisällytetä kaavan sisältöä 
koskevia sitovia ehtoja.

Kaavoituksen loppuvaiheessa, ennen asemakaavamuutoksen hyväk-
symistä kaupunki ja vuokralainen tekevät asemakaavan voimaantuloon 
ja rakentamismahdollisuuksiin sidotun toteuttamissopimuksen. Kaavan 
toteuttamista varmistavan menettelyn toimivallan osalta kaupunki nou-
dattaa toteuttamissopimuksen luonteesta riippuen maanvuokrauksen 
ja/tai kiinteistökaupan toimivaltarajoja.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2021 112 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/19
26.04.2021

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

Päättyvien maanvuokrasopimusten erityisehdot

Vuokralainen on oikeutettu kaupungin edellä mainittuihin kannusteisiin, 
kun yhdessä kaupungin kanssa laittaa täydennysrakentamiseen täh-
täävän asemakaavan muutoshakemuksen vireille viimeistään viisi vuot-
ta ennen vuokra-aikansa päättymistä. Lisäksi vuokralaisen tulee tehdä 
kaupungin kanssa asemakaavamuutokseen sidotut toteuttamissopi-
mukset ennen vanhan maanvuokrasopimuksensa päättymistä. Ellei 
vuokralainen tämän vuokra-aikansa päättymiseen liittyvän määräajan 
kuluessa toimi, kaupungilla on oikeus korvauksetta supistaa vuokra-
aluetta maanvuokrasopimuksen uusimisen yhteydessä.

Ennen vuotta 2026 päättyvien maanvuokrasopimusten osalta noudate-
taan erillistä siirtymäsäännöstä, joka mahdollistaa uuden menettelyn 
myös heille.

Kaupungin oikeus käynnistää vuokra-alueiden asemakaavamuutoksia

Kaupunki pyrkii käynnistämään vuokra-alueita koskevia asemakaava-
muutoksia yhteistyössä vuokralaistensa kanssa. Kaupunki voi kuitenkin 
aina maankäyttö- ja rakennuslain 51 §:n nojalla käynnistää kaavamuu-
toksia ilman vuokralaisen erillistä suostumusta, kun katsoo sen tarpeel-
liseksi kaupungin kehityksen tai maankäytön ohjaustarpeen vuoksi. 
Kaavaprosessissa vuokralaista kuullaan prosessin mukaisesti.

Myös kaupungin käynnistämässä kaavamuutoksessa vuokralaisella on 
oikeus myydä vuokra-alueensa mahdollista uutta rakennusoikeutta 
edellä mainituin menettelyin. Velvollisuutta siihen vuokralaisella ei kui-
tenkaan maanvuokrasopimuksen voimassa ollessa ole, koska sopi-
muksen muuttaminen vaatii molempien osapuolten hyväksymisen. 
Vastaavasti vuokralainen ei ilman sopimusmuutosta voi hyödyntää uu-
den kaavan tuomaa uutta rakennusoikeutta tai käyttömahdollisuutta.

Taloudelliset vaikutukset

Tilanteessa, jossa uusi menettely ei muuttaisi vuokratonttien täydentä-
misrakentamisen nykytasoa kaupungin investointitarve nousisi noin 0,3 
milj. euroa/vuosi.

Jos uusi menettely nostaisi vuokratonttien täydennysrakentamista kol-
min–kuusinkertaiseksi nykytasoon nähden, se saisi liikkeelle noin 
18 000–36 000 kem²:n edestä uusia hankkeita/vuosi. Arvioiden, että 
vuokralaiset myisivät neljänneksen uusita hankkeista rakennuttajille, 
kaupungin investointitarve nousisi arviolta 3,2–6,5 milj. euroon vuodes-
sa. Kaupunki saisi tällöin vastapainoksi itse ja rakennuttajien ostamista 
vuokraoikeuksista uutta vuokratuloa yhteensä noin 0,4–0,9 milj. euroa 
vuodessa, eli investoinnilleen noin 13 %:n vuosituoton. 
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Vuokratonttien täydennysrakentamiseen kaupunki on pitkään osoittanut 
määrärahoja noin 3,5 milj. euroa/vuosi. Mikäli uusi menettely nostaa 
vuokratonttien täydennysrakentamista yli kolminkertaisesti, nykyinen 
määrärahataso ei riitä, elleivät vuokralaiset suuremmassa määrin itse 
toteuta tai myy uuden rakennusoikeuden vuokraoikeutta rakennuttajille.

4. Asuinkerrostalojen täydennysrakentamisen alueellinen edistämiskokeilu 2021–2025

Kyseessä on määräaikainen kokeilu asuinkerrostalojen täydennysra-
kentamisen lisäämiseksi alla mainituilla alueilla, joiden täydentämisra-
kentaminen on jäänyt vähäiseksi ja/tai joiden vetovoima asuin- ja työ-
paikka-alueina on jäänyt keskimääräistä heikommaksi. Kokeilulla kau-
punki tukee sen muita samanaikaisia panostuksia, joilla on tavoitteena 
toistaa Myllypurossa aikaansaatua positiivista kehitystä.

Kokeilu koskee AM-ohjelman 2020 kaupunkiuudistusalueiksi valittuja 
Malminkartano-Kannelmäkeä, Malmia sekä Mellunkylää, joiden palve-
lujen ja asuinympäristön kehittämiseen kaupunki myös ohjaa muun 
muassa kaavoitus- ja yleisten alueiden kohentamisresursseja. Lisäksi 
kokeilualueeseen kuuluvat Pohjois-Haagan, Pukinmäen, Tapanilan ja 
Puistolan juna-asemien sekä Raide-Jokerin pysäkkien lähialueet (noin 
300 metrin säteellä), joita pyritään kehittämään kaupunkimaisemmiksi. 
Raide-Jokerin valtionavun ehdoksi asetettiin 15 000 uuden asunnon ja 
13 000 työpaikan uusien toimitilojen rakentumista pikaraitiotien varrelle 
vuoteen 2030 mennessä.

Kannusteiden tavoitteena on viisivuotisella ”hakemuskaudella” nostaa 
kokeilualueen asuntorakentamishankkeiden liikkeelle lähtöä yksityis-
mailla 120 000–160 000 kem²:iin (2015–2019 noin 80 000 kem²) ja 
kaupungin vuokratonteilla 20 000–40 000 kem²:iin (2015-2019 noin 
7 000 kem²).

Voimassaolo

Kannusteet suunnataan niille kokeilualueen maanomistajille ja vuokra-
laisille jotka hakevat asuinkerrostalojen täydennysrakentamiseen täh-
tääviä asemakaavamuutoksia 31.12.2025 mennessä ja tekevät niihin 
liittyvät toteuttamissopimukset 31.12.2029 mennessä.

Kannusteet

Kaupunki on kannusteiden suuruutta määrittäessään pyrkinyt tasapai-
noilemaan kannustavuuden ja käytettävissä olevien neuvonta-, neuvot-
telu- ja kaavoitusresurssien välillä, kaupungin tasapuolisuusperiaattei-
den mahdollistamissa rajoissa.
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Kaupunki alentaa maankäyttökorvaukset 25 %:lla eikä peri korvausta 
(asuntotonttien) katu- tai kellaritason liike- eikä palvelutiloista.

Ostaessaan vuokratun tontin uutta asuntorakennusoikeutta, eli osan 
vuokralaisen vuokraoikeudesta kaupunki maksaa kauppahintana 50 % 
rakennusoikeuden markkina-arvosta, eli 25 % normaalitasoa enem-
män.

Kaupunki voi ostaa rakennuksen vuokraoikeuden rakennuksineen sen 
vanhan kaavan markkina-arvostaan, jos merkittävä lisärakentaminen 
vaatii rakennuksen purkamista ja kaupalla merkittävästi voi edistää 
kaupunkirakenteen toimivuutta ja/tai lisätä keskeisen sijainnin raken-
nustehokkuutta. Kaupunki voi myös käyttää luvun 1. Maanhankinta 
kohdassa pääperiaatteet esitettyä varausyhteistyömenettelyä kiinteis-
tön kehittäjän kanssa

Taloudelliset vaikutukset

Kaupunki on vuosina 2015–2019 tehnyt kokeilualueella vähän maan-
käyttösopimuksia (11 kpl, 16 milj. euroa, 80 000 k-m²) ja sopimuksia 
täydennysrakentamiskorvauksista (4 kpl, 1,9 milj. euroa, 7 000 k-m²).

Kokeilun kannusteet ovat määräaikaiset, joten niihin oikeutetut hank-
keet lähtevät liikkeelle 5 vuoden aikana. Niiden vaatiman kaavoituspro-
sessin, neuvottelujen ja päätöskäsittelyn laajuudesta johtuen hankkei-
den tulosvaikutukset jakautuvat kuitenkin noin 10 vuodelle. Kokeilun al-
kuvuosina realisoituu todennäköisesti vain muutama hanke.

Tilanteessa, jossa uusi menettely ei nostaisi yksityismaan eikä vuokra-
tonttien täydentämisrakentamista nykytasosta kaupungin maankäyttö-
sopimusten korvaukset laskisivat kokeilukaudella yhteensä noin 4,1 
milj. euroa ja investointitarve vuokratonttien uuden rakennusoikeuden 
hankintaan nousisi yhteensä noin 0,5 milj. euroa.

Jos uusi menettely nostaisi kokeilualueen yksityismaan täydennysra-
kentamishankkeiden määrää puolitoista–kaksinkertaiseksi nykytasoon 
nähden, se saisi kokeilukaudella liikkeelle 40 000–80 000 kem²:n edes-
tä nykytasoa enemmän hankkeita. Kaupungin maankäyttösopimusten 
korvaukset jäisivät tällöin 6,1–8,2 milj. euroa nykytasoa alemmiksi. 
Korvausten kokonaistuotto kasvaisi kuitenkin noin 1,6–7,4 milj. eurolla

Jos uusi menettely nostaisi vuokratonttien täydennysrakentamista kol-
min–kuusinkertaiseksi nykytasoon nähden, se saisi kokeilukaudella 
liikkeelle 14 000–35 000 kem²:n edestä nykytasoa enemmän hankkeita. 
Arvioiden, että vuokralaiset myisivät 15 % uuden rakennusoikeuden 
vuokraoikeudestaan rakennuttajille, kaupungin investointitarve nousisi 
keskimäärin arviolta 0,45–0,9 milj. euroon vuodessa 10 vuoden toteu-
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tusjaksolla. Kaupunki saisi tällöin vastapainoksi ostamilleen ja raken-
nuttajien ostamista vuokraoikeuksista uutta vuokratuloa noin 0,04–0,08 
miljoonaa euroa vuodessa, eli investointiinsa nähden runsaan 9 %:n 
tuoton.

5. Soveltamisohje

Soveltamisohje täydentää ja tarkentaa linjausten tulkintaa käytännön 
työssä.

6. Poikkeaminen linjauksista ja soveltamisohjeesta

Linjauksista ja soveltamisohjeesta voidaan yksittäistapauksessa poike-
ta esityksestä ja päätöksestä ilmenevin erityisin perustein.

7. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Linjaukset ja soveltamisohjeet tulevat voimaan sen jälkeen, kun ne on 
kaupunginhallituksessa hyväksytty. Ne koskevat hyväksymisen jälkeen 
vireille tuleviin hankkeisiin liittyviä maapoliittisia toimia. Pitkäkestoisten 
varaus- ja kaavoitusprosessien toteutuminen edellyttää luottamusta sii-
hen, ettei kaupunki olennaisesti muuta pelisääntöjään prosessin aika-
na. Ennen tätä päätöstä vireille tulleiden hankkeiden osalta noudate-
taan siksi aiemmin voimassa olleita käytäntöjä ja periaatteita, ellei 
hankkeen kanssa toisin sovita.

Keinotekoisten, resursseja tuhlaavien ja toteuttamista viivästyttävien 
kaavamuutoshankkeiden peruutusten ja uudelleen vireille laittamisten 
välttämiseksi kaupunki voi soveltaa kokeilualueen kannusteita vireillä 
oleviin:

 maankäyttösopimuksiin edellyttäen, ettei sopimuksia ole ennen 
päätöstä allekirjoitettu ja

 vanhan linjauksen mukaisiin täydennysrakentamiskorvauksiin, edel-
lyttäen, ettei niihin liittyvää kaavahanketta vielä ole esitelty lopulli-
sesti hyväksyttäväksi.

Hitaasti edistyneiden vuokratonttien täydennysrakentamishankkeiden 
suuren määrän vuoksi kaupunki pyytää kaikilta vanhan linjauksen mu-
kaisten hankkeiden päättäviltä tahoilta ilmoitusta halukkuudestaan ri-
peästi jatkaa hanketta. Ellei hanke kahdeksan kuukauden kuluessa 
näiden linjausten hyväksymispäivästä ole ilmoittanut haluavansa han-
ketta jatkaa, kaupunki peruuttaa hankkeen. Mikäli hankkeeseen liittyvä 
asemakaavan muutos ei koske muita alueita, kaupunki voi jättää kaa-
van sikseen. Peruutetuilla hankkeilla on aina mahdollisuus käynnistää 
uusia, voimassa olevien linjausten mukaisia hankkeita.

Päätöksen jälkeiset toimet
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Kaupunki on linjauspäätöksen tekemisen jälkeen pikaisesti yhteydessä 
kaikkiin vuokratonttien täydennysrakentamishankkeisiin sekä vuokra-
tonttien haltijoihin, joiden maanvuokrasopimus päättyy ennen vuotta 
2028 ja lähettää jatkossa tiedotteen täydennysrakentamisen menette-
lystä vähintään seitsemän vuotta ennen sopimuksen päättymistä.

Kaupunki koostaa ajantasaisena pidettävän linjausten ja niiden sovel-
tamisohjeen yhdistelmän ja julkaisee sen nettisivuillaan. Kaupungin ta-
voitteena on monipuolisesti viestiä linjauksista ja niiden muutoksista 
maanomistajille, kaupungin asuntotonttien vuokralaisille ja alan sekä 
kaupungin omille toimijoille.

Kaupunki käynnistää yleisten alueiden hinnoittelumenetelmän päivityk-
sen.

Kaupungin asuntotonttien vuokralaisten kanssa yhdessä tehtävien täy-
dennysrakentamiseen tähtäävien asemakaavan muutoshakemusten al-
lekirjoitus vaatii kaupunkiympäristön toimialajohtajan toimivallan dele-
gointia tonttipäällikölle.

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys talousarviokohdan lakkauttamiseksi

Kaupunkiympäristölautakunta on 8.12.2010 § 715 esittänyt kaupungin-
hallitukselle talousarviokohdan 8 01 03 02 (täydennysrakennuskor-
vaukset ja korvausinvestoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytet-
täväksi) lakkautettavaksi ja sille osoitettavien määrärahojen siirtämistä 
talousarviokohtaan 8 01 01 (Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oi-
keuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset 
kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi) sekä talousarviokohdan 
8 01 01 (Kiinteistöjen ja kiinteistön hallintaan oikeuttavien osakkeiden 
ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset kaupunkiympäristölauta-
kunnan käytettäväksi) muutettavaksi muotoon: ”Kiinteistöjen ja niiden 
vuokraoikeuksien sekä niiden tai niiden osan hallintaan oikeuttavien 
osakkeiden ostot, lunastukset ja haltuunottokorvaukset sekä kaavoi-
tusmaksut ja maankäyttösopimuskorvaukset kaupunkiympäristölauta-
kunnan käytettäväksi”. 

Kaupunginvaltuuston 9.12.2020 § 352 hyväksymässä talousarviossa 
2021 on lakkautettu talousarviokohta 8 01 03 02 ja sille osoitetut mää-
rärahat on siirretty talousarviokohtaan 8 01 01. Talousarviokohdan 8 01 
01 (Kiinteistöjen ja kiinteistön hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot 
ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset kaupunkiympäristölautakun-
nan käytettäväksi) muuttaminen muotoon ”Kiinteistöjen ja niiden vuok-
raoikeuksien sekä niiden tai niiden osan hallintaan oikeuttavien osak-
keiden ostot, lunastukset ja haltuunottokorvaukset sekä kaavoitusmak-
sut ja maankäyttösopimuskorvaukset kaupunkiympäristölautakunnan 
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käytettäväksi" on tarkoituksenmukaista tehdä seuraavan talousarvion 
valmistelun yhteydessä.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Linjaukset
2 Linjaukset Perusteluineen
3 Soveltamisohje
4 Soveltamisohje Perusteluineen
5 Suurten kaupunkien maapolitiikkakäytäntöjä
6 Kyselytutkimus Helsingin maankäyttösopimusmenettelystä
7 Haastattelututkimus Helsingin vuokratonttien täydennysrakentamisme-

nettelystä

Muutoksenhaku

A) ja B) Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

C) Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-
litus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 286

HEL 2020-012503 T 10 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.04.2021 Pöydälle

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Peter Haaparinne. 
Asiantuntija Haaparinne poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta. 

Esittelijä
pormestari
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Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 01.12.2020 § 708

HEL 2020-012503 T 10 00 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

01.12.2020 Pöydälle

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Peter Haaparinne. Asiantunti-
ja poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Noora Laak: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi
Sami Haapanen, tonttipäällikkö, puhelin: 09 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi
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§ 311
Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite liikenneturvallisuuden parantami-
sesta Leikosaarentiellä Aurinkolahdessa

HEL 2021-000694 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Tomi Sevander: Lisätään kolmannen kappaleen perään lause; Kau-
punginhallitus kuitenkin katsoo, että ajonopeuksien hillitsemiseksi elekt-
ronisen nopeusnäyttötaulun asentaminen aloitteessa esitettyyn katuo-
suuteen olisi perusteltu toimenpide. 

Kannattaja: Mika Raatikainen

äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tomi Sevanderin vastaehdotus

Jaa-äänet: 10
Otto Meri, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Tyhjä: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus päätti hylätä ehdotuksen äänin 10 - 3 (2 tyhjää).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan Vuosaaren Leikosaa-
rentien nykyisen nopeusrajoituksen laskemista ja ajohidastetta Jauha-
jankujan suojatien kohdalle tien liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessan esitetyille katuosuuden no-
peusrajoituksen madaltamiselle tai hidasteen toteuttamiselle Leikosaa-
rentiellä ei ole tällä hetkellä perustetta. 

Aloitteessa mainitulla Leikosaarentien katuosuudella ei ole sattunut ai-
nuttakaan poliisin tietoon tullutta jalankulkijaan tai pyöräilijään kohdis-
tunutta onnettomuutta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Leikosaa-
rentie välillä Aurinkolahden puistotie ja Gustav Pauligin katu on katu-
luokaltaan paikallinen kokoojakatu, jolla liikennöi lähibussi 819. No-
peusrajoitus tällä kadun osuudella on 40 km/h. Kaupungin nopeusrajoi-
tusperiaatteen mukaan paikallisilla kokoojakaduilla nopeusrajoitus on 
30-40 km/h. Niillä kaduilla, jotka on suunniteltu ja mitoitettu joukkolii-
kenteen käyttöön, rajoitus on 40 km/h. Kaduilla, joita ei ole mitoitettu 
joukkoliikenteen käyttöön, rajoitus on 30 km/h, jos katuympäristö muu-
toin tukee sitä. Aurinkolahden tonttikatujen nopeusrajoitus on 30 km/h.

Leikosaarentien katuympäristön mitoitus Aurinkolahden puistotien ja 
Gustav Pauligin kadun välillä ei tue tällä hetkellä 30 km/h:n nopeusra-
joitusta. Nopeusrajoitusjärjestelmän loogisuus tukee myös yhtenäistä 
nopeusrajoitusta reitillä Gustav Pauligin katu – Leikosaarentie – Meri-
Rastilan tie, jossa rajoituksena on 40 km/h lukuun ottamatta pistemäis-
tä 30 km/h -rajoitusta Merilahden peruskoulun kohdalla. Aloitteen ka-
tuosuudella ei ole vastaavia erityiskohteita välittömässä läheisyydessä.

Päätöksiä uusista hidasteista tehdään lähinnä koulujen aivan välittö-
mään läheisyyteen ja muihin sellaisiin kohtiin, joissa on erityisen paljon 
jalankulkijoita. Kaikkia suojateitä ei ole mahdollista korottaa. Uusien hi-
dasteiden suhteen kaupunki noudattaa pidättyväistä linjaa. Eri puolilla 
kaupunkia on kymmeniä valmiita hidastesuunnitelmia, joita toteutetaan 
niihin osoitettujen määrärahojen puitteissa. 

Aloitteen johdosta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. 
Vastaus on lausunnon mukainen.
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Hallintosäännön 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa 
vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 
valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 288

HEL 2021-000694 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.04.2021 Pöydälle

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi
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§ 312
Hankintaoikaisuvaatimus oto. viestintäjohtajan päätökseen 
13.6.2018 § 3 koskien viestintäpalvelujen hankintaa Saksassa ja 
saksankielisillä alueilla 1.7.–31.12.2018

HEL 2018-006589 T 02 08 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä hankintaoikaisuvaatimuksen.

Kaupunginhallitus ei ota tutkittavakseen hankintaoikaisuvaatimuksessa 
esitettyä korvausvaatimusta ansionmenetyksestä, henkisestä kärsi-
myksestä ja ylimääräisen palkattoman työn kustannuksista.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Tanja Mansikka, johtava kaupunginasiamies, puhelin

tanja.mansikka(a)hel.fi

Liitteet

1 Oto. viestintäjohtajan päätös 13.6.2018, § 3
2 Hankintaoikeusvaatimus 10.8.2020 liitteineen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintaoikaisuvaatimuksen 
tehnyt

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikai-
supäätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 27.7.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 10.8.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on 10.8.2020 jättämässään hankintaoikaisu-
vaatimuksessa vaatinut muun ohella, että oto. viestintäjohtajan päätös 
13.6.2018 § 3 kumotaan hankintamenettelyssä ja päätöksessä ilmen-
neiden lainvastaisuuksien vuoksi. Kyse on ollut viestintäpalvelujen 
hankinnasta Saksassa ja saksankielisillä alueilla 1.7.–31.12.2018 väli-
senä aikana. Oikaisuvaatimuksen tekijä on viitannut eduskunnan apu-
laisoikeusasiamiehen kantelun johdosta samassa asiassa 29.6.2020 
antamaan ratkaisuun (EOAK-4895-2019). Lisäksi oikaisuvaatimuksen 
tekijä on viitannut hankintaoikaisuvaatimuksestaan yksityiskohtaisesti 
ilmeneviin syihin, jotka liittyvät muun ohella kaupungin virka- ja toimi-
henkilöiden menettelyyn saksankielisten viestintäpalvelujen hankinnas-
sa.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on myös selvittänyt hankintaoikaisuvaati-
muksessaan, miten menettely on vaikuttanut hänen asemaansa ja elin-
keinotoimintaansa viestintäpalvelumarkkinoilla vuoden 2018 alusta aina 
vuoden 2019 loppuun saakka. Tältä osin oikaisuvaatimuksen tekijä 
katsoo hänelle aiheutuneen yhteensä 24 582,00 € suuruisen ansion-
menetyksen. Tämän lisäksi hän on esittänyt kaupungille 2 000,00 € 
suuruisen vaatimuksen henkisestä kärsimyksestä sekä 3 000,00 € vaa-
timuksen ylimääräisestä vaivannäöstä asiassa. 

Kaupunginhallitus on todennut päätöksessään 19.10.2020 § 663 , että 
oto. viestintäjohtajan päätös 13.6.2018 § 3 on ollut virheellinen siltä 
osin, kuin päätöksessä on viitattu hankintalaissa (348/2007) mainittuun 
hankintamenettelyyn. Päätös on ollut virheellinen myös siltä osin, kun 
suorahankintaa on perusteltu sillä, ettei alueella ole ollut muita vastaa-
vaa toimintaa harjoittavia palveluntuottajia. Virheiden vuoksi kaupun-
ginhallitus on päättänyt kumota oto. viestintäjohtajan päätöksen 
13.6.2018 § 3.
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Oto. viestintäjohtajan hankintapäätöksen 13.6.2018 § 3 perusteella 
kaupungin viestintäosaston ja valitun palveluntuottajan välillä solmitun 
hankintasopimuksen mukaiset palvelut on tuotettu, niistä on suoritettu 
korvaus ja sopimuskausi on päättynyt. Myöskään takautuvan, uuden 
tarjouskilpailun järjestämistä jo toteutetusta palveluhankinnasta ei ole 
pidetty mahdollisena. Kaupunginhallitus on katsonut, ettei uuden pää-
töksen antaminen päätöksen kumoamisen johdosta ajalle 1.7.–
31.12.2018 ole ollut enää mahdollista.

Nyt käsiteltävänä oleva hankintaoikaisuvaatimus liitteineen on saapu-
nut kaupungille samana päivänä (10.8.2020) kuin samasta asiasta teh-
ty kuntalain mukainen oikaisuvaatimus liitteineen, jonka johdosta kau-
punginhallitus on päätöksellä 19.10.2020 § 663 kumonnut oto. viestin-
täjohtajan päätöksen 13.6.2018 § 3. Hankintaoikaisuvaatimus liittei-
neen on kirjattu osaksi oikaisuvaatimuskirjelmiä. Myöhemmin valmiste-
lussa on ilmennyt, että asiassa on tehty erillinen hankintaoikaisuvaati-
mus, josta johtuen kyseinen hankintaoikaisuvaatimus käsitellään nyt 
erikseen.

Koska oto. viestintäjohtajan pienhankintaa koskeva päätös 13.6.2018 § 
3 on kumottu kaupunginhallituksen päätöksellä 19.10.2020 § 663, hylä-
tään hankintaoikaisuvaatimus, koska  käsittelyn perusteet ovat rauen-
neet

Hankintaoikaisuvaatimuksen laatimisesta aiheutuneet kulut

Oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimus ylimääräisestä vaivannäöstä syn-
tyneistä 3 000,00 € suuruisista kuluista kantelujen ja oikaisuvaatimus-
ten tekemisen vuoksi on tulkittava kulujen korvaamista koskevaksi vaa-
timukseksi. 

Oikaisuvaatimusmenettely on muutoksenhaun esivaihe, johon sovelle-
taan hallintolakia ja hallintolain 64 §:n 1 momentin mukaan hallintoa-
siassa kukin osapuoli vastaa itse omista kuluistaan. Kyseisen lainkoh-
dan esitöiden mukaan, jos asianosainen on vaatinut kulujen korvaamis-
ta oikaisuvaatimuksessa, vaatimus on jätettävä tutkimatta sillä perus-
teella, ettei käsittelykulujen korvaaminen kuulu viranomaisen toimival-
taan (HE 72/2002).

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

Vahingonkorvausvaatimusten käsittely

Kaupunginhallitus ei ole toimivaltainen käsittelemään hankintaoikaisu-
vaatimuksessa esitettyä siviilioikeudellista vahingonkorvausvaatimusta 
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ansionmenetyksestä vaaditun 24 582,00 € osalta eikä henkisestä kär-
simyksestä vaaditun 2 000,00 € osalta. 

Korvausvaateen käsittely kuuluu Helsingin kaupungin hallintosäännön 
12 luvun 5 § 5-kohdan perusteella kaupunginlakimiehen ratkaistavaksi. 

Kaupunginlakimies on päätöksellään 3.2.2021 § 3 ratkaissut oikaisu-
vaatimuksen tekijän 10.8.2020 toimittamassa kuntalain mukaisessa oi-
kaisuvaatimuksessa ja hankintaoikaisuvaatimuksessa esittämät vahin-
gonkorvausvaatimukset ansionmenetyksestä ja henkisestä kärsimyk-
sestä. Kaupunginlakimies on päätöksellään 3.2.2021 § 3 hylännyt Hel-
singin kaupungille esitetyt vahingonkorvausvaatimukset lakiin perustu-
mattomina.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Tanja Mansikka, johtava kaupunginasiamies, puhelin

tanja.mansikka(a)hel.fi

Liitteet

1 Oto. viestintäjohtajan päätös 13.6.2018, § 3
2 Hankintaoikeusvaatimus 10.8.2020 liitteineen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintaoikaisuvaatimuksen 
tehnyt

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikai-
supäätös
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§ 313
Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen päätökseen 3.2.2021 § 3 
koskien Helsingin kaupungin viestintäpalveluhankintoja koskevaa 
vahingonkorvausvaatimusta

HEL 2018-006589 T 02 08 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Jukka Harno, lakimies: (09) 310 23527

jukka.harno(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginlakimiehen päätös 3.2.2021, § 3
2 Oikaisuvaatimus 24.2.2021 liitteineen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tehnyt Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus kohdistuu kaupunginlakimiehen päätökseen 3.2.2021 
§ 3, jolla oikaisuvaatimuksen tekijän vahingonkorvausvaatimus koskien 
Helsingin kaupungin viestintäpalveluhankintoja päätettiin hylätä.
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Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen oikaisua. Oi-
kaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun 
toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kaupunginlakimiehen päätöstä 3.2.2021 § 3 koskeva pöytäkirjanote on 
lähetetty oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 3.2.2021 postitse oikai-
suvaatimuksen tekijän ilmoittamaan osoitteeseen. Helsingin kaupun-
ginhallitukselle osoitettu oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kir-
jaamoon 24.2.2021. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomai-
selle ja se on saapunut säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset

Oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut, että kaupunginlakimiehen va-
hingonkorvauspäätös oikaistaan siten, että kaupungin syrjivästä ja 
epäoikeudenmukaisesta menettelystä aiheutuneet vahingot korvataan. 
Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii syntyneen taloudellisen vahingon kor-
vaamista menetetyn ansion (24 582 euroa) suuruisena tai sen suurui-
sena, mikä kaupunginhallituksen mukaan on perusteltua. Oikaisuvaa-
timuksen tekijä luopuu aikaisemmin esittämästään henkisen kärsimyk-
sen korvaamista koskevasta vaatimuksesta.  

Oikaisuvaatimukset tekijä katsoo, että kaupunginlakimiehen päätök-
sessä mainittu tulkinta vahingonkorvausedellytysten täyttymättä jäämi-
sestä on kohtuuttoman ankara. Tekijä pyytää Helsingin kaupunginhalli-
tusta huomioimaan lakipykälien lisäksi myös kaupungin eettiset periaat-
teet, erityisesti periaatteiden ensimmäisen luvun. Kaupunginhallituksen 
tulisi huomioida, ettei Helsingin kaupungin viestinnän toiminta viestin-
täpalveluhankinnoissa ole ollut avointa tai tasapuolista sen enempää 
kuin oikeudenmukaista tai yhdenvertaistakaan. Sen perusteella oikai-
suvaatimuksen tekijä katsoo olevan moraalisesti kohtuullista, että hä-
nelle syntynyt taloudellinen vahinko korvataan ensisijaisesti hankinta-
lain ja toissijaisesti vahingonkorvauslain (412/1974) perusteella. 

Hankintalain mukainen korvausperuste on oikaisuvaatimuksen tekijän 
mukaan perusteltu, sillä hankintapäätös13.6.2018 tehtiin hankintalain 
nojalla huolimatta siitä, että hankinnan arvo alitti laissa tarkoitetut kyn-
nysarvot. Edelleen kahden vuoden ajan jatkunut väärien tietojen anta-
minen ja tarjouskilpailujen ulkopuolelle sulkeminen ei täytä avoimuu-
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den, syrjimättömyyden tai tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksia, 
jotka hankintalain (1397/2016) 1 luvun mukaisina tulevat sovellettavak-
si yleisinä periaatteina hankintalain muiden säännösten soveltumisesta 
riippumatta. Lisäksi tapaus täyttää myös vahingonkorvausvastuun tun-
nusmerkistön siten kuin asiasta säädetään hankintalain 16 luvun 169 
§:ssä. Kaupungin moitittavasta menettelystä on näyttönä ylimmän lailli-
suusvalvojan ratkaisu sekä myös erillistä kirjallista todistelua. Oikaisu-
vaatimuksen tekijällä olisi ollut pätevyytensä viiden vuoden yhtäjaksoi-
sella työllä osoittaneena todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu 
vuoden 2018 ja vuoden 2019 Saksan viestintäpalveluhankinnoissa, mi-
käli kaupunki olisi toiminut palvelua hankkiessaan avoimesti ja syrjimät-
tömästi.  

Oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä vahingonkorvauslakiin viittaavien 
perustelujen osalta kaupunginlakimiehen päätöksessä on todettu vir-
heellisesti, ettei hankintamenettelyn virheiden ole osoitettu olevan seu-
rausta tahallisuudesta tai tuottamuksesta. Hänelle 7.6.2018 annettu to-
tuudenvastainen tieto viestintäpalveluhankintojen päätösajankohdasta 
osoittaa, että totuudenvastainen tieto on annettu tuottamuksellisesti. Si-
tä osoittaa myös se, että tiedon antanut viranhaltija on samana päivänä 
7.6.2018 esittänyt tarjouspyynnön toiselle tarjoajalle. Tähän myös 
eduskunnan apulaisoikeusasiamies on puuttunut. 

Kaupungin toiminnassa asiassa ilmennyttä tuottamuksellisuut-
ta/tahallisuutta tukee oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan myös vuonna 
2018 hankintapäätöksessä esitetty perustelu siitä, ettei Saksassa tai 
saksankielisillä alueilla ole muita vastaavaa toimintaa harjoittavia suo-
men kielellä toimivia viestintätoimistoja.     

Oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä kaupungin oto. viestintäjohtajan 
olisi koulutuksensa ja ammatillisen taustansa vuoksi tullut puuttua vi-
ranhaltijapäätöksen useisiin virheellisyyksiin virkavastuunsa perusteel-
la. Koska näin ei tapahtunut, voidaan virheiden katsoa johtuvan huoli-
mattomuudesta.   

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että kaupunki on antamalla toiselle 
oikaisuvaatimuksessa nimellä mainitulle tarjoajalle totuudenmukaista 
tietoa hankinnoista ja samalla oikaisuvaatimuksen tekijälle väärää tie-
toa tai jättämällä antamatta lainkaan pyydettyä tietoa, aiheuttanut hä-
nelle mainitun 24 852 euron suuruisen vahingon. 

Oikaisuvaatimuksessa viitataan edellä todetuilta osin rikoslain 
(39/1889) säännöksiin virka-aseman väärinkäyttämisestä sekä törkeäs-
tä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Siltä osin oikaisuvaatimuksen te-
kijä katsoo vuodesta 2018 alkaen jatkuneen tarjouskilpailuista poissul-
kemiseen tähdänneen toiminnan johdosta syntyneen vahingon tulleen 
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aiheutetuksi rikoslaissa rangaistavaksi säädetyllä teoilla. Siksi vahingot 
voidaan korvata vahingonkorvauslain mukaisesti. Lisäksi oikaisuvaati-
muksen tekijä viittaa virkamiehen vastuuseen virassaan virheellä tai 
laiminlyönnillä aiheuttamastaan vahingosta, mistä säädetään vahin-
gonkorvauslaissa.

Edellä esitettyjen tekojen voidaan oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan 
katsoa olevan moitittavuudeltaan sellaista tasoa, että myös vahingon-
korvauslain mukaiset erityisen painavat syyt vahingon korvaamiseksi 
täyttyvät. Virassa toimivan on oikaisuvaatimuksessa esitetyn mukaises-
ti aina puhuttava totta ja asialistalla oleviin päätöksiin on perehdyttävä 
huolella.

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen arviointi

Hankintalain ja hankintalain yleisten periaatteiden noudattaminen

Kaupunginlakimiehen päätöksessä 3.2.2021 § 3 on todettu, että vuosia 
2018 ja 2019 koskevia hankintamenettelyitä on arvioitu kaupunginhalli-
tuksen päätöksissä 19.10.2020 § 663 (vuosi 2018) ja 14.12.2020 § 
884-885 (vuosi 2019). Päätöksissä on todettu, että huolimatta hankin-
tamenettelyissä havaituista virheistä, hankintamenettely on kuitenkin 
noudattanut molempien vuosien osalta kaupungin pienhankinnoista 
annettua ohjeistusta. Kaupungin hankintamenettely on siltä osin selvi-
tetty, eikä kaupungin menettelyllä ole pyrittykään yleisten hankintaoi-
keudellisten periaatteiden, joista säädetään mm. hankintalain 
(1397/2016) 1 luvussa, vastaiseen toimintaan. 

Oikaisuvaatimuksessa esitetty ei anna aihetta arvioida asiaa toisin.

Taloudellisen vahingon korvaaminen vahingonkorvauslain perusteella

Oikaisuvaatimuksessa esitetyn taloudellista vahinkoa koskevan kor-
vausvaateen käsittelyyn sovelletaan vahingonkorvauslain (412/1974) 2 
luvun 1 §, 3 luvun 2 § sekä 5 luvun 1 § mukaisia perusteita. Näitä pe-
rusteita on sovellettu kaupunginlakimiehen päätöksessä 3.2.2021 § 3. 
Lisäksi käsittelyyn sovelletaan vahingonkorvauslain 3 luvun 1 § julki-
syhteisön korvausvastuuta työnantajana koskevia perusteita.

Kaupunginlakimiehen päätöksen perusteluista ilmenee, että oikaisu-
vaatimuksen tekijän esittämiä perusteita on jo arvioitu. Havaittujen vir-
heiden ja väitetyn vahingon välillä ei kuitenkaan ole osoitettu olevan 
syy-yhteyttä. Vahingon korvaamiselle ei näin ollen ole perusteita. 

Edelleen kaupunginlakimiehen päätöksestä ilmenee, ettei kyse ole ar-
vioitu olevan vahingosta, joka olisi aiheutettu julkista valtaa käytettäes-
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sä, rangaistavaksi säädetyllä teolla tai että vahingon korvaamiselle olisi 
esitetty muita erityisen painavia syitä. 

Oikaisuvaatimuksessa on kuitenkin esitetty selvitystä, jonka vuoksi 
päätöksessä esitettyjä perusteita arvioidaan alla uudelleen siltä osin 
kuin oikaisuvaatimuksessa on perusteisiin vedottu.

Tahallisuus ja tuottamus

Oikaisuvaatimuksessa on esitetty, että kaupungin 7.6.2018 antama to-
tuudenvastainen tieto viestintäpalveluhankintojen päätösajankohdasta 
osoittaa tiedon annetun tuottamuksellisesti perustein, että tiedon anta-
nut henkilö on samana päivänä esittänyt tarjouspyynnön toiselle tarjoa-
jalle.

Tuottamusta tai tahallisuutta osoittaisi oikaisuvaatimuksen tekijän mu-
kaan myös vuonna 2018 hankintapäätöksessä esitetty perustelu siitä, 
ettei Saksassa tai saksankielisillä alueilla ole muita vastaavaa toimintaa 
harjoittavia suomen kielellä toimivia viestintätoimistoja. Koska kaupun-
gin oto. viestintäjohtaja ei puuttunut koulutuksensa ja ammatillisen 
taustansa vuoksi edellä mainittuun sekä muihin päätöksen virheisiin, 
voidaan menettelyn katsoa johtuvan huolimattomuudesta.

Hankintamenettelyssä on kaupunginlakimiehen päätöksestä ilmene-
västi havaittu olevan kyse muutamista yksittäisistä virheistä. Havaittu-
jen virheiden ei ole osoitettu olevan seurausta tahallisuudesta tai tuot-
tamuksesta. Niiden ja väitetyn vahingon välillä ei myöskään ole osoitet-
tu olevan syy-yhteyttä. Vahingon korvaamiselle ei näin ollen ole perus-
teita. 

Lisäksi voidaan todeta, että oikaisuvaatimuksessa viitattu oto. viestintä-
johtajan päätös 13.6.2018 § 3 on kumottu Helsingin kaupunginhallituk-
sen päätöksellä 19.10.2020 § 663, joten päätöksessä ilmenneet vir-
heellisyydet ovat poistuneet. 

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta arvioida 
asiaa kaupunginlakimiehen päätöksestä 3.2.2021 § 3 poikkeavasti.

Vahingon aiheuttaminen rangaistavaksi säädetyllä teolla

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi esitetty, että kaupungin viranhaltijain 
toimintaa voidaan pitää virka-aseman väärinkäyttämisenä tai törkeänä 
väärinkäyttämisenä. Käytännössä väärinkäyttämistä koskeva väite 
kohdentuu henkilötasoisesti yksilöimättömänä Helsingin kaupungin 
päätöksentekoon osallistuneen ylemmän viranhaltijatason toimintaan. 

Vahingonkorvauslain 5 luvun 1 § mukaan, jotta taloudellinen vahinko 
voi tulla korvattavaksi, vahingon edellytetään tuleen aiheutetuksi sellai-
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sella laissa rangaistavaksi säädetyllä menettelyllä, josta voidaan tuomi-
ta rangaistusseuraamus. Riittävänä on lainvalmisteluasiakirjojen perus-
teella pidetty sitä, että teosta on säädetty rangaistus. 

Rikoslain (39/1889) 40 luvun 7 § sisältää säännökset virka-aseman 
väärinkäyttämisestä ja 8 § törkeästä väärinkäyttämisestä. Teoista on 
säädetty molemmissa lainkohdissa rangaistusseuraamus. Tapaukses-
sa ei ole esitetty näyttöä lainkohdissa tarkoitetusta tahallisesta rikok-
sesta. 

Olennaista väärinkäyttämisen kannalta on se, että virkamies käyttää 
asemaansa tai toimivaltaansa muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on 
tarkoitettu käytettäväksi. Teolla virkamiehen on tullut pyrkiä hankki-
maan itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttamaan toiselle vahinkoa 
tai haittaa. Teolta edellytetään tahallisuutta. Samanaikaisesti virkamie-
hen on tullut rikkoa virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai 
määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätök-
sentekoon tai sen valmisteluun. Virka-aseman väärinkäyttämistä kos-
kevat kriteerit eivät tapauksessa täyty.

Hankintamenettelyssä ja siihen liittyvässä päätöksenteossa ei ilmene 
viitteitä siitä, että mainittu tunnusmerkistö täyttyisi päätöksentekoon 
osallistuneiden viranhaltijoiden kohdalla missään menettelyn vaihees-
sa.  Oikaisuvaatimuksessa esitetty ei anna aihetta arvioida asiaa kau-
punginlakimiehen päätöksestä 3.2.2021 § 3 poikkeavasti.

Muut erityisen painavat syyt

Oikaisuvaatimuksessa on tuotu esille uutena perusteluna vahingon 
korvaamiseksi myös kaupungin eettisten periaatteiden soveltaminen ja 
niiden vastainen menettely. 

Vahinko korvataan lähtökohtaisesti vahingonkorvauslain nojalla, mikäli 
lain asettamat edellytykset vahingonkorvaamiselle täyttyvät (VahL 2 lu-
ku 1§). Helsingin kaupungin eettiset periaatteet on tarkoitettu ohjaa-
maan vastuulliseen toimintaan ja niiden noudattaminen varmistaa, että 
kaupungilla on hyvä työskennellä. Eettiset periaatteet eivät kuitenkaan 
muodosta perusteita korvausvastuulle, vaan korvausvastuuta arvioi-
daan aina lain tai erityissäädösten nojalla. 

Hankintamenettelyssä havaittujen kaupungin eettisiin periaatteisiin liit-
tyvien menettelyllisten seikkojen ei myöskään voida todeta olevan siinä 
määrin moitittavia, eivätkä ne muodosta sellaista vahingonkorvauslain 
tarkoittamaa painavaa syytä, että korvausta esitetystä vahingosta tulisi 
erityisen painavin syinkään myöntää. 
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Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta arvioida 
asiaa kaupunginlakimiehen päätöksestä 3.2.2021 § 3 poikkeavasti.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Jukka Harno, lakimies: (09) 310 23527

jukka.harno(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginlakimiehen päätös 3.2.2021, § 3
2 Oikaisuvaatimus 24.2.2021 liitteineen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tehnyt Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 314
Kaupunginvaltuuston 21.4.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 21.4.2021 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

82 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

83 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

84 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokousaikoihin 2021

Ei toimenpidettä.

85 §, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä Taloushallintopalvelutlii-
kelaitokselle.

86 §, Nuorten aloitteet ajalta 9.6.−31.12.2020

Ei toimenpidettä.

87 §, Vuoden 2020 talousarvion toteutumaton sitova toiminnan tavoite

Tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ja kaupunginkanslialle.

88 §, Määrärahan myöntäminen liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henki-
löstöedun hankinnan toteuttamiseksi

Asiasta on tulossa myöhemmin erillinen täytäntöönpanoesitys kaupun-
ginhallitukselle. 

89 §, Maankäyttösopimuksen muuttaminen (Laajasalo, Kruunuvuorenranta)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote maanomistajalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristöntoimialalle.

90 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Temppeliaukion kirkon tontille (Etu-
Töölö, Lutherinkatu 3, tontti 13426/1)
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Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vuokralaiselle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

91 §, Vuosaaren Kurkimoision asemakaavan muuttaminen (nro 12645)

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

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle, ja kaupun-
ginmuseolle.

92 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 11- 15 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 315
Kaupunginvaltuuston 21.4.2021 § 88 tekemän päätöksen täytän-
töönpano: Määrärahan myöntäminen liikunta- ja kulttuurisetelien 
kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi

HEL 2021-003299 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää, kaupunginvaltuuston 21.4.2020 § 88 
myöntämän ylitysoikeuden sekä päätöksessä esitettyjen perusteluiden 
pohjalta, kaupunginkanslian henkilöstöosaston käytettäväksi 7 600 000 
euroa vuoden 2021 talousarvion kohdalta 1 30 01 kaupunginhallituksen 
käyttövarat, projektinumero 1040201077, liikunta- ja kulttuurisetelien 
kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginvaltuusto 21.4.2021 88 § Määrärahan myöntäminen liikunta- 
ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteutta-
miseksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.04.2021 § 246

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

12.04.2021 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

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.
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Veronika Honkasalo ja Anna Vuorjoki jättivät eriävään mielipiteeseensä 
seuraavat perustelut:

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.

29.03.2021 Pöydälle

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
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§ 316
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 16 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 19.4.2021
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 20.4.2021
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 22.4.2021
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 22.4.2021
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos 22.4.2021
- liikenneliikelaitos  
  
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 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 
303, 304, 305, 306, 307, 310 (A) ja B)), 311, 314 ja 316 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 308, 309, 310 (C)) ja 315 §: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 312 §.

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 313 §.

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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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Pilvi Ainola
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Wille Rydman Sanna Vesikansa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 05.05.2021.


