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Kokousaika 03.05.2021 16:00 - 17:00

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

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

Honkasalo, Veronika (etänä)
Muurinen, Seija (etänä)
Pakarinen, Pia (etänä) apulaispormestari
Raatikainen, Mika (etänä)
Rantala, Marcus (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
Rydman, Wille (etänä)
Sazonov, Daniel (etänä)
Vesikansa, Sanna (etänä) apulaispormestari
Yanar, Ozan (etänä)
Kiesiläinen, Mikko (etänä) varajäsen
Kivelä, Mai (etänä) varajäsen
Urho, Ulla-Marja (etänä) varajäsen

Muut

Bogomoloff, Harry (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

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

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

esteellinen: 337 §
poistui 16:50, läsnä: 317 - 336 §, 
338 - 346 §

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

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

Pohjolainen, Liisa (etänä) kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
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Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Malinen, Matti (etänä) vs. rahoitusjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi (etänä) hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Anni Sinnemäki apulaispormestari
317 - 346 §

Esittelijät

Anni Sinnemäki apulaispormestari
317 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
318 - 346 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
317 - 346 §
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§ Asia

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

318 Asia/2 V 19.5.2021 Kiinteistö Oy Helsingin Lapponian asemakaavan muut-
taminen (nro 12658)

319 Asia/3 V 19.5.2021 Suutarilan Tapulikaupungin Kämnerintien asemakaavan 
muuttaminen (12653)

320 Asia/4 V 19.5.2021, Sörnäisten metroaseman perusparannuksen hanke-
suunnitelma

321 Asia/5 V 19.5.2021, Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsin-
gin taksiasemien turvallisuuden ja laadun turvaamisesta

322 Asia/6 V 19.5.2021, Valtuutettu Katju Aron aloite ympärivuotisesta hätämajoi-
tuksesta EU-kansalaisille

323 Asia/7 V 19.5.2021, Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen 
toimintaedellytysten turvaamisesta

324 Asia/8 V 19.5.2021, Valtuutettujen Emma Kari ja Katju Aro aloitteet viherym-
päristöjen tuomisesta päiväkotien pihoille

325 Asia/9 V 19.5.2021, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite avointen ja maksutto-
mien tilojen asukaskäytöstä

326 Asia/10 V 19.5.2021, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite puisto- tai katualueen 
nimeämisestä Johan Knut Harjun mukaan

327 Asia/11 V 19.5.2021, Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite turvapaikanhakijoi-
den lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen

328 Asia/12 V 19.5.2021, Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite hyönteishotellien sijoit-
tamisista kaupungin puistoihin

329 Asia/13 V 19.5.2021, Valtuutettu Jenni Pajusen aloite Kalasataman Nihdin ja 
Tervasaaren välisestä kevyen liikenteen sillasta

330 Asia/14 V 19.5.2021, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite hiekoituksen vä-
hentämisestä asuinalueilla

331 Asia/15 V 19.5.2021, Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallisesta mai-
nonnasta vapaasta kaupunkitilasta

332 Asia/16 V 19.5.2021, Valtuutettu Juha Hakolan aloite Lauttasaaren ala-asteen 
ympäristön liikenneturvallisuuden parantamisesta
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333 Asia/17 V 19.5.2021, Valtuutettu Eva Biaudetin aloite ihmiskaupan uhrien pal-
velujen kehittämisestä

334 Asia/18 V 19.5.2021, Valtuutettu Mia Haglundin aloite asunnon saannin hel-
pottamisesta turvakotijakson jälkeen

335 Asia/19 Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022–2024 talous-
suunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys sekä valtuuston strategia-
työhön 2021–2025 varautuminen

336 Asia/20 Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen

337 Asia/21 Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkasuhteen päättyminen ja vi-
ran täyttömenettelyn aloittaminen

338 Asia/22 Asuntotontin varaaminen vapaarahoitteisten omistusasuntojen suun-
nittelua varten (Oulunkylä, Patola)

339 Asia/23 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
ehdotuksesta Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallin-
tasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027

340 Asia/24 Vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleihin

341 Asia/25 Valtuutettu Otto Meren aloite Kauppatorin pysäköintimahdollisuuksien 
parantamisesta

342 Asia/26 Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite Munkinseudun ranta-alueen lii-
kenneturvallisuuden parantamisesta

343 Asia/27 Nuorisoneuvoston kokouksista maksettavat palkkiot

344 Asia/28 Valtuutettu Kati Juvan toivomusponsi osatyökykyisten työllistämisestä

345 Asia/29 Valtuutettu Seija Muurisen aloite asuntotietokannan luomisesta ikään-
tyneiden asumistarpeiden ennakointiin

346 Asia/30 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 317
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Mai Ki-
velän ja Mikko Kiesiläisen sekä varatarkastajiksi Marcus Rantalan ja 
Mika Raatikaisen.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajiksi Anna Vuorjoen sijasta Mai Kivelän ja 
Reetta Vanhasen sijasta Mikko Kiesiläisen.

Esittelijä
apulaispormestari
Anni Sinnemäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Anna 
Vuorjoen ja Reetta Vanhasen sekä varatarkastajiksi Marcus Rantalan 
ja Mika Raatikaisen.

Esittelijä
apulaispormestari
Anni Sinnemäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 318
V 19.5.2021 Kiinteistö Oy Helsingin Lapponian asemakaavan muut-
taminen (nro 12658)

HEL 2018-013050 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 164 
tontin 6. asemakaavan muutoksen 24.11.2020 päivätyn piirustuksen 
nro 12658 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perus-
tein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12658 kartta, päivätty 24.11.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12658 selostus, päivätty 24.11.2020, 

päivitetty Kylk:n 24.11.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 17.8.2020, täydennetty 24.11.2020
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
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Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee yhtä tonttia Lapinlah-
denkadun ja Lastenkodinkujan kulmassa, osoitteessa Lapinlahdenkatu 
8. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden 7-kerroksisen asuinrakennuksen 
rakentamisen matalan liiketilasiiven paikalle. Maantasokerroksen tilat 
Lapinlahdenkadun puolella varataan edelleen liiketilakäyttöön. Lisära-
kentamisella saadaan lisää uusia asuntoja erinomaisten joukkoliiken-
neyhteyksien ääreen. Asunnot on tarkoitus toteuttaa vuokra-asuntoina.

Uudisosassa on asuntokerrosalaa 2 210 k-m² ja liiketilakerrosalaa 95 k-
m². Voimassa olevaan asemakaavaan nähden rakennusoikeus kasvaa 
1 388 k-m². Asukasmäärän lisäys on n. 50. Tontin tehokkuusluku on e= 
2,5.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kaupunki-
rakenne tällä kohdin täydentyy umpikortteliksi. Lapinlahdenkadun katu-
tila muuttuu ja kaupunkikuvaan muodostuu uusi moderni kerrostuma.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla täydennysrakentamista hyvien liikenneyhteyk-
sien varrelle. Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on kantakaupunkia-
luetta merkinnällä C2, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena 
alueena. Maanalaisessa yleiskaavassa nro 11830 on tilavaraus raide-
liikennetunnelille. Kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue kuuluu Kampin sekoittuneeseen ja tiiviiseen kaupunkirakentee-
seen. Kampin metroasemalle on alle 400 metriä ja vieressä sijaitsee 
Lastenlehdon puisto sekä Ressun peruskoulu. Lähiympäristö Lapinlah-
denkadun varrella koostuu pääasiassa 1900-luvun alkupuoliskolla ra-
kennetuista, n. 5–7 kerroksisista asuinkerrostaloista. 

Asemakaavan muutoksen kohteena olevalla tontilla nykyisin sijaitseva 
kerrostalo on arkkitehti Ole Gripenbergin suunnittelema ja valmistunut 
vuonna 1954. 7-kerroksiseen osaan liittyy matala liiketilasiipi. Tällä het-
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kellä kerrostalossa on majoitustilaa, josta vuokrataan kalustettuja asun-
toja suhteellisen lyhytaikaiseen käyttöön. Lapinlahdenkadun puolella on 
liiketiloja. Sisäpiha on avara ja valoisa.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1976. Kaavan mukaan 
tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta. Lastenkodinkujan puolella 
suurin sallittu kerrosluku on 7 ja Lapinlahdenkadun puolella 4. Lisäksi 
alueella on voimassa kaksi maanalaista asemakaavaa metrotunnelille.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa. Kaavoituksen vireillä ollessa hakijana ollut asunto-osakeyhtiö on 
muutettu kiinteistöyhtiömuotoiseksi.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Asemakaavamuutos nostaa tontin arvoa. Kaupunki saa yksityisessä 
omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyt-
tökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliitti-
sissa neuvotteluissa. Maankäyttösopimuksesta on päätetty tonttipäälli-
kön päätöksellä 22.3.2021 ja maankäyttösopimus on allekirjoitettu 
19.4.2021.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi kulttuuri- ja vapaa-ajan toimia-
lan kaupunginmuseon kanssa. 

Kaupunginmuseon kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
sekä valmisteluaineistosta kohdistui uudisosan kaupunkikuvallisiin vai-
kutuksiin. Viitesuunnitelmassa esitettyä rakennusta pidettiin liian kor-
keana ja sen katsottiin työntyvän voimakkaasti Lapinlahdenkadun katu-
tilaan. Suunnitelman toivottiin ottavan paremmin huomioon tontin 1950-
luvulla rakennetun asuintalon. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu 
huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisosan suunnitelmasta on 
poistettu katolla sijaitseva IV-konehuone. Lisäksi ylintä kerrosta on ka-
vennettu hiukan siten, että se ei tule kiinni 1950-luvun osaan.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2021 5 (196)
Kaupunginhallitus

Asia/2
03.05.2021

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

Kaupunginmuseon kanssa käytyjä neuvotteluja on kuvattu tarkemmin 
vuorovaikutusraportissa.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat uudisrakennuksen liialliseen korkeuteen, vasta-
päisten asuntojen viihtyisyyden ja valoisuuden merkittävään vähenemi-
seen ja siten osakkeiden arvon alenemiseen. Lisäksi uudisosan katsot-
tiin olevan poikkeava elementti Lapinlahdenkadun kaupunkikuvassa 
sekä korkeuden että julkisivulinjan suhteen, rikkovan ehjän kokonai-
suuden ja varjostavan katutilaa. Lisäksi mielipiteissä kiinnitettiin huo-
miota keskustan toiminnallisen kokonaisuuden ja riittävien liike- ja toi-
mitilojen säilymiseen, pysäköintipaikkojen riittävyyteen ja liikenteen su-
juvuuteen sekä rakennusaikana että sen jälkeen, koulu- ja päiväkotitilo-
jen kapasiteetin ylittymiseen, hulevesien hallintaan ja katupuiden säi-
lymiseen. Mielipiteissä haluttiin myös varmistaa, että kohteeseen toteu-
tetaan asuinhuoneistoja huoneistohotellin tai muun majoitustilan sijaan. 
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisosan 
suunnitelmasta on poistettu katolla sijaitseva IV-konehuone ja ylintä 
kerrosta on hieman kavennettu. Katupuut edellytetään säilytettäviksi tai 
uudelleenistutettaviksi. Tontilla edellytetään noudatettavan nk. Helsin-
gin viherkerrointa, mikä osaltaan edesauttaa hulevesien hallintaa. La-
pinlahdenkadun puolelle edellytetään sijoitettavaksi liiketilaa ja majoi-
tustoiminta sallitaan ainoastaan tontin vanhaan osaan, joka jo nykyisel-
lään toimii huoneistohotellina. 

Kirjallisia mielipiteitä saapui 6 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 17.8.– 15.9.2020, mistä ilmoitet-
tiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 4 muistutusta. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat edelleen uudisra-
kennuksen liialliseen korkeuteen sekä naapurikiinteistöjen katujulkisivu- 
ja räystäslinjasta poikkeamiseen, viihtyisyyden ja valoisuuden merkittä-
vään vähenemiseen, sisäpihan rakentamiseen, hulevesien hallintaan ja 
katupuiden säilymiseen. Lisäksi muistutuksissa tuotiin esiin tuulisuuden 
lisääntyminen rakentamisen seurauksena sekä mahdolliset vaikutukset 
lintujen olosuhteisiin. Lisäksi uudisrakennukselle ehdotettiin viherkattoa 
tai harjakattoa.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: 
Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) se-
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kä 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo. Kaupunginmuseon
lausunnossa esitetyt huomautukset kohdistuivat uudisrakennuksen ker-
roskorkeuteen ja massoitteluun. Muilla viranomaisilla ei ollut huomau-
tettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen kaavaehdotuksen muuttamista ei 
ole pidetty tarkoituksenmukaisena esitetyistä huomautuksista huolimat-
ta. 

Arvioitaessa asemakaavan muutoksen vaikutuksia on päädytty siihen, 
että ympäröivä kaupunkikuva kestää 7-kerroksisen rakennusmassan 
sijoittamisen tontille, eikä uudisrakennus merkittävästi poikkea ympä-
röivän rakennuskannan korkeudesta. Valmisteluaineistoon on lisätty 
alueleikkauskuva, jonka perusteella kaupunkikuvallisia vaikutuksia on 
arvioitu. Kerrosten vähentäminen olisi ristiriidassa kaupungin asetta-
mien täydennysrakentamisen tavoitteiden kanssa ja heikentäisi hakijan 
mukaan uudisrakennuksen toteuttamisen edellytyksiä. Tontilla olevan, 
huoneistohotellina toimivan asuintalon lähimmäksi uudisrakennusta tu-
levien asuntojen joidenkin ikkunoiden sijaintia on tutkittu siirrettäväksi, 
samoin uusia ikkuna-aukotuksia Lapinlahdenkadun puolelle, mutta niitä 
selvitetään lisää jatkosuunnittelussa.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu teh-
dyt muutokset -liitteeseen. 

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
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1 Asemakaavan muutoksen nro 12658 kartta, päivätty 24.11.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12658 selostus, päivätty 24.11.2020, 

päivitetty Kylk:n 24.11.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 17.8.2020, täydennetty 24.11.2020
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Kaavamuutoshakemus, Lapinlahdenkatu (1).ilman allekirj
5 Kiinteistö Oy Helsingin Lapponian maankäyttösopimus (12658)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 24.11.2020 § 694
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HEL 2018-013050 T 10 03 03

Hankenumero 3221_10

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 24.11.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12658 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan 
(Kamppi) korttelin 164 tonttia 6.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Asunto Oy Helsingin Lapponia: 6 000 euroa

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Sinikka Lahti, arkkitehti, puhelin: 310 37478

sinikka.lahti(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 11.06.2020 § 35

HEL 2018-013050 T 10 03 03

Päätös

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12658 pohjakartan 
kaupunginosassa 4 Kamppi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12658
Kaupunginosa: 4 Kamppi
Kartoituksen työnumero: 15/2020
Pohjakartta valmistunut: 27.4.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
Suvi Uotila, kiinteistöinsinööri, puhelin: 09 310 29076

suvi.uotila(a)hel.fi
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§ 319
V 19.5.2021 Suutarilan Tapulikaupungin Kämnerintien asemakaavan 
muuttaminen (12653)

HEL 2018-006608 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 40. kaupunginosan (Suutarila, Tapuli-
kaupunki) korttelin 40134 tontin 3 ja katualueiden asemakaavan muu-
toksen 27.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12653 mukaisena ja ase-
makaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12653 kartta, päivätty 27.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12653 selostus, päivätty 27.10.2020, 

päivitetty Kylk:n 27.10.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7046)
4 Vuorovaikutusraportti 23.6.2020, täydennetty 27.10.2020 ja asukastilai-

suuden muistio 7.11.2018
5 Päätöshistoria

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Liite 4
Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kämnerintien varteen 
suunniteltua asuntojen täydennysrakentamista. Suunnitelmassa korva-
taan nykyiset kolme kaksikerroksista kerrostaloa kahdella 5- ja 8 -
kerroksisella asuinkerrostalolla. 

Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisiä korkeampien ja esteettömien 
asuinkerrostalojen täydennysrakentamisen olemassa olevaan kaupun-
kirakenteeseen hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien äärelle. Tontin 
käytössä on huomioitu viereinen korttelin yhteiskäytössä oleva alue, jo-
ta voi käyttää vapaa-aikaan, leikkiin ja oleskeluun.

Uutta asuntokerrosalaa on 2 650 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 
75 asukasta. Tonttitehokkuus on noin e=1,7.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
7046), jonka mukaan Kämnerintiellä järjestetään liikenne vastaamaan 
uutta maankäyttöä. Ajorataa levennetään hieman.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kävelye-
täisyydellä Puistolan asemasta sijaitsevan alueen asukasmäärä kasvaa 
ja alueen 1970–80 luvun vaihteen rakennuskantaa voidaan uudistaa.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla uutta, esteetöntä täydennysrakentamista hyvien 
liikenneyhteyksien varrelle. Helsingin yleiskaavassa 2016 alue kuuluu 
asuntovaltaiseen alueeseen merkinnöin A2 ja A3. Kaavaratkaisu on 
Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
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Alueella on voimassa asemakaava nro 9225 (vahvistettu 30.3.1987). 
Kaavan mukaan Kämnerintien katualueen varrella oleva tontti on 
asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten 
korttelialuetta.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia 
asemakaava-alueen osalta. Kaavamuutoksen yhteydessä on laadittu 
kaava-alueeseen rajautuva Kämnerintien liikennesuunnitelma, jonka to-
teuttamisen kustannusarvio on 160 000 euroa.

Asemakaavamuutos nostaa tontin arvoa ja kaupunki saa osan arvon-
noususta maankäyttösopimuksen kautta. Maankäyttösopimuksesta ja 
kiinteistökaupan esisopimuksesta on päätetty tonttipäällikön päätöksel-
lä 12.3.2021 ja sopimus on allekirjoitettu 19.4.2021.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto ja Helen 
Sähköverkko Oy. 

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat siihen, että aluetta palvelevat tontilla 
40134/7 sijaitsevat vesihuoltolinjat sekä linjan päässä oleva paloposti 
tulee ottaa huomioon kaavoituksessa ja rakennusten suunnittelussa. 

Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. 
Muutosehdotus ei edellytä vesihuollon lisärakentamista eikä rakennet-
tujen vesihuoltolinjojen siirtämistä. 

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä.

Vastine kannanottoon on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Mielipiteet
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Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat rakennusten liian suureen korkeuteen, viihtyisyy-
den laskuun ja lisääntyvän vuokra-asumisen aiheuttamiin häiriöihin 
ympäristölleen, liikenteen lisääntymiseen, osallistamisen määrään ja 
laatuun, jatkoselvitystarpeeseen ja kehitysehdotuksiin.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakennus-
massoittelua on kehitetty kaupunkikuvan, näkymien ja valoisuusolosuh-
teiden parantamiseksi. Kerroslukua on pienennetty ja etäisyyttä poh-
joispuolen naapuriin on kasvatettu sijoittamalla molemmat rakennukset 
Kämnerintien varteen. Rakennuksista on muokattu kaupunkikuvallisesti 
laadukas kokonaisuus.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 13 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 23.6.– 21.8.2020, mistä ilmoitet-
tiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Kesäloma-
kauteen sijoittuvan nähtävilläolon jatkamisesta ilmoitettiin 29.6.2020.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 5 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuolel-
la saapui 1 kirje.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat: Osallistumismah-
dollisuuksiin, kaupunkikuvaan ja rakentamisen määrään, vaikutuksiin 
naapurustoon, hiilijalanjälkeen, leikki- ja oleskelutiloihin, autopaikkoihin, 
liikenteeseen ja sen häiriöihin, katuvihreään, lumitiloihin, yhteispihan 
järjestelyihin sekä purku- ja rakennustyön häiriöihin. Kirjeessä esitetyt 
huomautukset kohdistuivat alueelliseen suunnitteluun.

Osa huomautuksista kohdistui varsinaista Kämnerintien kaavamuutosta 
laajempiin suunnitteluasioihin: Tapulikaupungin kaupunkirakenteeseen 
ja alueelliseen maankäyttöön, kuten asuinrakentamiseen, liikenteen jär-
jestämiseen, palveluiden sijoittumiseen sekä puistojen, koulujen, päi-
väkotien ja leikkipuiston sijoittumiseen.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja Helen Sähköverkko Oy. 
HSY:n mukaan aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on ra-
kennettu valmiiksi ja sijaitsevat tontilla 40134/7. Olemassa olevat vesi-
huoltolinjat sekä linjan päässä oleva paloposti tulee huomioida raken-
nusten suunnittelussa. Kaava-alueen ulkopuolelle sijoittuvan Kämnerin-
tien liikennesuunnitelmaan liittyvä kadun leventäminen saattaa aiheut-
taa muutostarvetta olemassa oleviin hulevesikaivoihin. Suunnitelmat tu-
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lee hyväksyttää HSY:llä. Kaupungin hulevesistrategian mukaisesti tulee 
selvittää alueella muodostuvien hulevesien imeytys- ja viivytysmahdol-
lisuudet ja huomioida niiden vaatimat tilavaraukset. Helen sähköverkko 
Oy:llä ei ollut huomautettavaa muutosehdotuksesta.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituk-
senmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen 
huomautusten johdosta. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen 
nähtävilläolon jälkeen. Kaavaselostusta täydennettiin suunnittelu- ja 
käsittelyvaiheiden osalta.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12653 kartta, päivätty 27.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12653 selostus, päivätty 27.10.2020, 

päivitetty Kylk:n 27.10.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7046)
4 Vuorovaikutusraportti 23.6.2020, täydennetty 27.10.2020 ja asukastilai-

suuden muistio 7.11.2018
5 Päätöshistoria

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Asemakaavan muutoshakemus, Kämnerintie 8
5 Asunto Oy Kämnerintie 8 maankäyttösopimus (12653)

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Asemakaavoitus
Asemakaavoitus/Koski

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 27.10.2020 § 631

HEL 2018-006608 T 10 03 03

Hankenumero 0742_56, 7046

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 27.10.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12653 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 40. kaupunginosan 
(Suutarila, Tapulikaupunki) korttelin 40134 tonttia 3 ja katualueita.

Lisäksi lautakunta päätti
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 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Asunto Oy Helsingin Kämnerintie 8, c/o Taitokaari Oy: 
6 000 euroa

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Joakim Kettunen, arkkitehti, puhelin: 310 37289

joakim.kettunen(a)hel.fi
Heikki Salko, liikenneinsinööri, puhelin: 310 26548

heikki.salko(a)hel.fi
Johanna Himberg, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 21806

johanna.himberg(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.10.2020 § 47

HEL 2018-006608 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12653 pohjakartan 
kaupunginosassa 40 Suutarila. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12653
Kaupunginosa: 40 Suutarila
Kartoituksen työnumero: 39/2019 
Pohjakartta valmistunut: 2.10.2020 Uusinta (ensitilaus 2019)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus 
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 
13.03.2020 § 16

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 320
V 19.5.2021, Sörnäisten metroaseman perusparannuksen hanke-
suunnitelma

HEL 2020-013980 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma
2 Sörnäinen lippuhallin perusparannus, havainnekuvat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Sörnäisten metroaseman lippuhallin pe-
rusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäve-
roton enimmäishinta sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hank-
keen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 10 130 000 euroa (kustannusta-
sossa joulukuu 2020).

Esittelijän perustelut

Sörnäisten metroaseman lippuhallin perusparannus parantaa tilojen 
turvallisuutta, viihtyisyyttä ja käyttömukavuutta sekä tukee alueen laa-
dullista kehittymistä. Metroaseman lippuhallitason kohentaminen on 
osa Vaasanpuistikon ja Sörnäisten alueen kehittämistä.

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

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Sörnäisten metroasema otettiin käyttöön vuonna 1984. Sörnäinen on 
tärkeä ja hyvin vilkas linja-auto-, metro- ja raitiovaunuliikenteen solmu-
kohta.

Vuonna 2018 metroaseman arkipäivien keskimääräinen matkustaja-
määrä oli 56.000 henkilöä. Asema on Helsingin toiseksi vilkkain. Tule-
vaisuudessa matkustajamäärän ennustetaan kasvavan itäisten ja poh-
joisten kaupunginosien sekä pohjoisten kehyskuntien lisääntyneen 
asunto- ja työpaikkarakentamisen myötä.

Lisäksi alueella on valmisteilla kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) 
vetämä Vaasanpuistikon uudistushanke, Hämeentie 29 kiinteistön kehi-
tyshanke sekä asemakaavan muutokset Sörnäisten metroaseman vie-
reisiin kortteleihin. Kaupungin tavoitteena on parantaa levottoman alu-
een turvallisuutta.

Peruskorjaussuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä KYMP:n ja pe-
lastuslaitoksen kanssa. 

Lippuhalli

Sörnäisten metroasemalla on viisi sisäänkäyntiä: A- ja B- sisäänkäynnit 
Vaasanpuistikossa, C-sisäänkäynti Hämeentien pohjoispuolella, E-
sisäänkäynti Hämeentien eteläpuolella sekä G-sisäänkäynti Hämeen-
tien ja Helsinginkadun risteyksessä. Kahdella hissillä varustettu sisään-
käynti B täyttää esteettömyyden vaatimukset. Aseman lippuhalli sijait-
see pääosin maan alla, Vaasanpuistikon, Helsinginkadun ja Hämeen-
tien alapuolella.

Nykyisellään metroaseman lippuhalli on yleisilmeeltään vanhentunut ja 
epäsiisti. Liukuporraskuilu, lippuhalli, yleisökäytävät, liiketilat, kioski, 
porrashuoneet ja sisäänkäynnit ovat alkuperäisessä asussaan ja niiden 
yleisilme on ankea pintojen kulumisen ja likaantumisen vuoksi.

Lippuhallin LVIA- ja sähkötekniset järjestelmät ja sprinklerijärjestelmä 
ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Asemalle on sijoitettu HKL:n raitio-
vaunukuljettajien ja metroaseman järjestyksenvalvojien tauko- ja sosi-
aalitiloja. Nämä tilat ovat ahtaat ja puutteelliset ja siksi raitiovaunukul-
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jettajat käyttävätkin Hakaniemen tauko- ja sosiaalitiloja korvaavina tiloi-
na.

Peruskorjauksen tavoitteena on lisätä aseman viihtyisyyttä ja turvalli-
suutta sekä pienentää kiinteistön huolto- ja kunnossapitokustannuksia. 
Hankkeessa laajennetaan myös lippuhallin yhteydessä olevia liiketiloja, 
mikä nostaa HKL:n vuosittaisia vuokratuloja.

Aseman esteettömyys parantuu uusittavan valaistuksen ja näkövam-
maisten opasteiden lisäämisen myötä.

Hanke on tarkoituksenmukainen ja perusteltu, koska metroaseman pe-
ruskorjaus on tärkeä osatekijä koko Sörnäisten alueen ja Vaasanpuisti-
kon kehittämisessä.

Hanke on perusteltua sovittaa yhteen KYMP:n Vaasanpuistikon uudis-
tushankkeen toteutuksen kanssa siten, että päällekkäiset kaivu- ja pin-
noitustyöt saadaan minimoitua ja hankkeet näkyvät kaupunkilaisille yh-
tenä kokonaisuutena. Näin myös saadaan rajoitettua alueen ympäris-
töä häiritsevien töiden kestoa.

Hankkeessa suunnitellut muutokset ovat voimassa olevan asemakaa-
van mukaisia. Sisäänkäyntirakennuksen arkkitehtuuri sopeutetaan sen 
nykyiseen ympäristöön Sörnäisten metroasema-alueen kaupunkikuval-
listen tavoitteiden mukaisesti. Muutostöissä on huomioitu yhteysvaraus 
Hämeentie 29 kiinteistöön mahdollisesti myöhemmin rakennettavalle 
uudelle sisäänkäynnille.

Laituritasolle ei hankkeessa tehdä muutoksia. Tasonvaihtolaitteista ai-
noastaan B-sisäänkäynnin hisseihin kohdistuu töitä hankkeessa.

Sörnäisten metroaseman lippuhallin kannen pintarakenteet ja vesieritys 
on uusittu Helsinginkadun ja Hämeentien alaisilta osin Hämeentien pe-
rusparannuksen yhteydessä vuosien 2019–2020 aikana. 

Hankkeen toteuttaminen

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2021–2023 aikana ja töiden ko-
konaiskestoksi on arvioitu 21 kuukautta.

Hankkeeseen sisältyy lippuhallitason tilojen peruskorjauksen lisäksi ka-
tutasolla A-sisäänkäynnin osittainen purkaminen ja uusiminen, pai-
neentasauskuilun verhoilu sekä Vaasanpuistikon aukiolla lippuhallita-
son kannen vesieristyksen uusiminen siihen liittyvine rakenteineen. Si-
säänkäynti B:n hissit uudistetaan kokonaan.

Lippuhallitasolla yleisökäytävien ja porrashuoneiden pintarakenteet, ka-
lusteet ja sprinklaus uusitaan. Nykyiset liike-, valvomo-, taukotilat, jäte-
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huone, liikuntaesteisten yleisö-wc ja tekniset tilat puretaan ja rakenne-
taan uusiksi. Samalla tilajärjestelyt sekä tilojen pintarakenteet uusitaan.

Lippuhallitason talotekniikka kunnostetaan ja uusitaan. Materiaali- ja 
laitevalinnoissa suositaan pitkäikäisyyttä, energiatehokkuutta ja vähä-
päästöisyyttä tukevia ratkaisuja. Aseman paloturvallisuus paranee pa-
loteknisten ratkaisujen päivittämisellä ja uusimisella. Paloteknisten rat-
kaisujen parantaminen alkoi vuonna 2019 Hämeentien peruskorjauk-
sen yhteydessä toteutetuilla töillä.

Hanke toteutetaan vaiheittain siten, että aseman metroliikenne toimii 
koko perusparannuksen ajan, esteetön kulku metrolaiturille on turvattu 
ja kulkureitit ovat opastettuja ja esteettömiä. Työt suoritetaan mahdolli-
suuksien mukaan iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Viidestä sisäänkäyn-
nistä neljä pysyy kerralla käytössä.

Hankkeella ei ole työnaikaisia vaikutuksia metroliikenteeseen. Läheis-
ten katujen raitioliikenteeseen saattaa tulla lyhytaikaisia katkoksia, kun 
raitioteiden teknisten laitteiden keskuksia siirretään toiseen kohtaan, 
mutta nämä työt pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan yötöinä.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Sörnäisten metroaseman lippuhallin perusparannuksen kustannukset 
ovat hankesuunnitelman mukaisesti enintään 10 130 000 euroa.

Kustannusarvio on laadittu Helsingin hintatasoon joulukuu 2020 talon-
rakennuksen kustannustietokirjan mukaisella menettelyllä. Käytetty 
Haahtela-indeksi on 103 rakennuskustannusindeksin ollessa 104,5 
(2015 = 100).

Hankkeen suunnitteluun on käytetty vuoden 2020 loppuun mennessä 
noin 320 000 euroa.

Vuodelle 2021 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 2 000 000 euroa, 
vuodelle 2022 5 630 000 euroa ja vuodelle 2023 2 180 000 euroa. 
Vuodelle 2021 arvioitu osuus kustannuksista on huomioitu HKL:n vuo-
den 2021 tulosbudjetissa. Vuosille 2022–2023 sijoittuvat kustannukset 
otetaan huomioon HKL:n talousarvioiden laatimisessa kyseisille vuosil-
le.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Liiketilan osuus

Hankkeen kustannuksista kohdistuu liiketilojen muutostöihin noin 700 
000 euroa.
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Asematilan osuus

Varsinaisen metroasematilan osuus on noin 9 400 000 euroa. Hanke 
rahoitetaan lainarahoituksella ja hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajal-
la tasapoistoina 320 000 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuk-
siin.

Hankkeen on arvioitu lisäävän HKL:n tuloja ja tuovan kustannussäästö-
jä mm. kunnossapitotoiminnassa noin 900 000 euroa vuodessa.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen pe-
rusteella 50 % investoinnin poistoista (160 000 euroa/vuosi) ja 50 % 
laskennallisista korkomenoista (30 vuoden aikana yhteensä 3 700 000 
euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa 
HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran kor-
kotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 160 000 euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset 3 700 000 euron korkokulut laina-
aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin 
HKL:n infratukena maksettavaksi. Sörnäisten metroaseman lippuhallin 
perusparannuksen vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen 
on keskimäärin 160 000 euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin 
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa 
kohdistuu kuntaosuuteen. Sörnäisten metroaseman lippuhallin perus-
parannuksen HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin 
käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 320 000 euroa vuodes-
sa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).

Toimivalta

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
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1 Hankesuunnitelma
2 Sörnäinen lippuhallin perusparannus, havainnekuvat

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 02.03.2021 § 38

HEL 2020-013980 T 10 06 00

Esitys

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle Sörnäis-
ten metroaseman lippuhallin perusparannuksen hankesuunnitelman 
3.12.2020 hyväksymistä esityksen mukaan niin, että hankkeen arvonli-
säveroton enimmäishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt 
sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 10,13 milj. euroa hintata-
sossa joulukuu 2020.

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot
Petteri Nieminen, projektipäällikkö, puhelin: 310 20928

petteri.nieminen(a)hel.fi
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§ 321
V 19.5.2021, Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite Hel-
singin taksiasemien turvallisuuden ja laadun turvaamisesta

HEL 2020-011659 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 Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että Helsinki 
ryhtyy ripeisiin toimenpiteisiin kaupungin alueella olevien taksiasemien 
ja -alueiden taksipalveluiden laadun ja turvallisuuden turvaamiseksi. 
Muun muassa joidenkin Asema-aukiolle kerääntyneiden taksinkuljetta-
jien äänekäs ja päällekäyvä käyttäytyminen aiheuttaa pelkoa asiak-
kaissa. Kuljettajien välillä on ollut useita riita- ja jopa painitilanteita mikä 
on erittäin epäsuotuisaa Helsingin maineen kannalta kaupungissa vie-
railevien ihmisten näkökulmasta.

Helsingin kaupungin hallinnassa olevat taksiasemat sijaitsevat yleiselle 
liikenteelle tarkoitetuilla katualueilla. Yleisellä alueella sijaitsevat taksia-
semat ovat tasapuolisesti kaikkien taksiliikenneluvan saaneiden käytet-
tävissä. 

Finavia ja Helsingin Satama ovat tehneet sopimuksen hallinnoimiensa 
alueiden taksiliikennejärjestelyistä yksityisen yrityksen kanssa. Yksityi-
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nen yritys on vastannut lentoaseman taksiliikenteen koordinoinnista ja 
teknisestä toteutuksesta jo pitkään. Helsingin Sataman sopimus on teh-
ty 1.7.2020 alkaen ja se käsittää Katajanokan sekä Länsisataman ter-
minaalin T2. Voidakseen operoida näiltä taksiasemilta on taksiyrittäjän 
tehtävä liikennöintisopimus taksiasemia hallinnoivan yrittäjän kanssa. 
Taksiyrittäjän on ostettava autoon asennettava tunnistin ja tunnistimes-
sa pitää olla ostettuna erillinen ajo-oikeus taksiasemalle päästäkseen. 
Toimintamalli edellyttää puomia kulunvalvontalaitteineen.

Ajoradan vieressä sijaitseville asemille erilaiset portti- ja kulunvalvonta-
järjestelmät sopivat huonosti. Sama pätee ryhmäaloitteessa mainittuun 
Asema-aukion taksiasemaan. Asema-aukion liikennöitävällä osalla on 
useampia käyttötarkoituksia. Sen kautta kulkee mm. Elielin pysäköinti-
laitoksesta poistuva liikenne. Asema-aukio on myös aseman saattolii-
kenteen aluetta ja sallittu kaikille muillekin autoille kuin takseille.

Taksiasemien ongelmat ovat kärjistyneet viime vuosina taksilainsää-
dännön uudistuksen seurauksena. Kaupunkiympäristön toimialalta on 
osallistuttu viime syksynä poliisin koolle kutsumaan yhteistyöryhmään 
käytännön ongelmien ratkaisemiseksi. Yhteistyöryhmä on tutustunut 
muutamaan Helsingin keskustan haastavaan taksiasemaan. Liikenne- 
ja katusuunnittelupalvelu on laatinut ongelmien helpottamiseksi mm. 
Asema-aukiolle vaihtoehtoisia suunnitelmaratkaisuja, joita yhteistyö-
ryhmä on kommentoinut. Kommenttien pohjalta viimeistellään yhtei-
seen näkemykseen perustuva suunnitelma Asema-aukion liikennejär-
jestelyiksi vuoden 2021 aikana. Pikaista ratkaisua ongelmaan tiiviissä 
kaupunkiympäristössä ei ole löytynyt. Ratkaisuja selvitetään tapaus-
kohtaisesti ja aina, kun liikenneympäristössä tai maankäytössä tapah-
tuu muutoksia.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan 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
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
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1 Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 09.02.2021 § 62

HEL 2020-011659 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Finavia ja Helsingin Satama ovat tehneet sopimuksen hallinnoimiensa 
alueiden taksiliikennejärjestelyistä yksityisen yrityksen kanssa. Yksityi-
nen yritys on vastannut lentoaseman taksiliikenteen koordinoinnista ja 
teknisestä toteutuksesta jo pitkään. Helsingin Sataman kanssa sopi-
mus on tehty 1.7.2020 alkaen ja se käsittää Katajanokan sekä Länsisa-
taman terminaalin T2. Voidakseen operoida näiden taksiasemilta on 
taksiyrittäjän tehtävä liikennöintisopimus taksiasemia hallinnoivan yrit-
täjän kanssa. Taksiyrittäjän on ostettava autoon asennettava tunnistin 
ja tunnistimessa pitää olla ostettuna erillinen ajo-oikeus taksiasemalle 
päästäkseen. Toimintamalli edellyttää puomia kulunvalvontalaitteineen.

Helsingin kaupungin päätäntävallassa olevat taksiasemat sijaitsevat 
yleiselle liikenteelle tarkoitetuilla katualueilla. Yleisen alueen periaat-
teen mukaisesti taksiasemien on tällöin katsottu olevan kaikkien taksi-
liikenneluvan saaneiden käytettävissä tasapuolisesti. Yleisen alueen 
luovuttaminen rajoitetulle yksityiselle toiminnalla edellyttänee lainopillis-
ta selvittämistä ja yleisten alueiden käyttöperiaatteiden luomista tämän 
kaltaiseen toimintaan.

Katualueet ovat lähtökohtaisesti haastavia yksityisen toiminnan kannal-
ta. Etenkin ajoradan vieressä sijaitseville asemille erilaiset portti- ja ku-
lunvalvontajärjestelmät sopivat huonosti, jos ollenkaan. Sama pätee 
ryhmäaloitteessa mainittuun Asema-aukion taksiasemaan. Asema-
aukion liikennöitävällä osalla on useampi käyttötarkoitus. Sen kautta 
kulkee mm. Elielin pysäköintilaitoksesta poistuva liikenne. Samoin ns. 
saattoliikenne on mahdollista Asema-aukiolla kaikille muillekin autoille 
kuin takseille.

Taksiasemien ongelmat ovat kärjistyneet viime vuosina taksilainsää-
dännön uudistuksen myötä. Kaupunkiympäristön toimiala on osallistu-
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nut viime syksynä poliisin koolle kutsumaan yhteistyöryhmään käytän-
nön ongelmien ratkaisemiseksi. Yhteistyöryhmä on käynyt tutustumas-
sa erikseen muutamiin Helsingin keskustan haastavimpiin taksiasemiin. 
Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu on tehnyt ongelmien helpottamisek-
si mm. Asema-aukiolle vaihtoehtoisia suunnitelmaratkaisuja, joita yh-
teistyöryhmä on kommentoinut. Kommenttien pohjalta viimeistellään 
yhteiseen näkemykseen perustuva suunnitelma Asema-aukion liiken-
nejärjestelyiksi alkuvuoden 2021 aikana. Taksiasemien aiheuttamiin 
haasteisiin ei ole tiiviissä kaupunkiympäristössä yhtä pikaista ratkaisua. 
Ratkaisuja selvitetään tapauskohtaisesti ja aina, kun liikenneympäris-
tössä tai maankäytössä tapahtuu muutoksia.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jouni Korhonen, johtava liikenneasiantuntija: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi
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§ 322
V 19.5.2021, Valtuutettu Katju Aron aloite ympärivuotisesta hätäma-
joituksesta EU-kansalaisille

HEL 2020-010626 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Koivu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34334

miia.koivu(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 23.09.2020 Aro Katju Aloite ympärivuotisesta hätämajoi-
tuksesta EU-kansalaisille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupun-
ginvaltuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Katju Aro ja 19 muuta valtuutettua esittävät valtuustoaloit-
teessaan, että Helsinki laajentaa hätämajoituspalvelunsa koskemaan 
ympärivuotisesti ja yhdenvertaisesti myös EU:n kansalaisia. Lisäksi 
aloitteessa esitetään, että hätämajoituspalvelua kehitetään niin, että 
järjestöjen ja kaupungin yhteistyönä pyritään löytämään ratkaisuja, joil-
la halukkaita voidaan auttaa eteenpäin tilanteessaan.

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että sosiaalihuoltolain 12 §:n mukaan jokaisella kunnassa oles-
kelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilöl-
liseen tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oi-
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keutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu. 
Kaupunginhallitus toteaa, että hätämajoitus on tarkoitettu väliaikaiseksi 
ja viimesijaiseksi ratkaisuksi. Suomeen saapuvan ulkomaalaisen henki-
lön tulee pääsääntöisesti huolehtia majoittumisestaan itse. 

Sosiaali- ja terveystoimiala järjestää ympärivuotista hätämajoitusta os-
topalveluna Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n tuottamana. 
Tämä hätämajoitus on tarkoitettu paperittomille henkilöille ja sinne ha-
keudutaan sosiaali- ja terveystoimen paperittomien palvelujen kautta. 
Tässä yhteydessä paperittomalla tarkoitetaan myös EU-kansalaisia, 
joilla on laillinen oikeus oleskella Suomessa mutta jotka eivät koti-
maassaan kuulu sosiaaliturvan piiriin (Paperittomiin henkilöihin liittyvät 
haasteet, palvelutarpeet ja toimenpiteet, Työryhmän selvitys 2018, Hel-
singin kaupunki). 

EU:n liikkuvan väestön majoitusta sosiaali- ja terveystoimiala on järjes-
tänyt vuosittain myönnettävien avustusten turvin vuodesta 2016 alkaen. 
Hätämajoitusta on järjestetty noin kuusi kuukautta vuodessa, syksystä 
kevääseen. Pääasiallisena järjestäjänä on ollut Helsingin Diakonissalai-
toksen säätiö. Sääolosuhteiden niin vaatiessa, toimintaan on myönnet-
ty lisäavustusta hätämajoituskauden pidentämiseksi. Vuodelle 2020 li-
säavustus myönnettiin toiminnan järjestämiseen myös kesäaikana Co-
vid-19 –pandemiatilanteen vuoksi. Avustusten ja lisäavustusten myön-
tämisellä on voitu joustavasti reagoida muuttuneisiin tilanteisiin. 

Aloitteessa ehdotetaan työllistymiseen ja yhteiskuntaan kiinnittymisen 
palveluita niille, joilla on mahdollisuus työllistyä. EU-kansalaiset voivat 
rekisteröityä työnhakijoiksi ja ovat lähtökohtaisesti oikeutettuja julkisiin 
työvoimapalveluihin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 
2 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti. EU-kansalaisilla on tällöin mah-
dollisuus saada neuvonta- ja ohjauspalveluita koulutukseen ja työnha-
kuun liittyen. Kaupunki vastaa näistä vieraskielisten palveluista 
1.3.2021 alkaen kuntakokeilun käynnistyttyä. 

Helsingin Diakonissalaitos ylläpitää liikkuvalle väestölle päiväkeskus 
Hirundoa, jota on tuettu sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosittaisilla 
järjestöavustuksilla vuodesta 2012 alkaen. Hirundossa voi käydä suih-
kussa, pestä pyykkiä, käyttää internetiä ja ruokailla rauhassa. Päivit-
täisten akuuttien tarpeiden hoitamisen lisäksi keskuksessa annetaan 
sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa sekä tue-
taan työllistymisen edellytyksiä ja työnhakua. 

Aloitteessa ehdotetaan vapaaehtoiseen tuettuun paluuseen tähtääviä 
palveluja niille, jotka haluavat palata lähtömaahansa, mutta joiden on-
gelmien ratkaiseminen ei ole oikeudettomassa asemassa mahdollista. 
Lakisääteinen vapaaehtoisen paluun tuki ei kuitenkaan pääsääntöisesti 
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koske EU-kansalaista, joka tulee toisesta EU-/Eta-maasta. Vapaaeh-
toisen paluun tukea voi myöntää vastaanottokeskus tai Maahanmuut-
tovirasto henkilölle, joka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, on 
peruuttanut turvapaikkahakemuksensa, on ihmiskaupan uhri, jolla ei 
ole Suomessa kotikuntaa, on saanut tilapäistä suojelua, on saanut tila-
päisen oleskeluluvan maasta poistamisen estymisen vuoksi, mutta ei 
ole kotikuntaa Suomessa, jonka kansainvälisen suojelun asema Suo-
messa on peruutettu tai lakkautettu ja henkilö on päätetty karkottaa se-
kä henkilö, joka on saanut humanitääristä suojelua, mutta oleskelulupa 
on päättymässä tai päättynyt.

Kaupunginhallitus toteaa, ympärivuotisen hätämajoituksen paikkamää-
rän tarpeen kehitystä seurataan ja tarvittaessa hätämajoituksen kapasi-
teettia lisätään.

Aloitteesta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Sosiaali- 
ja terveyslautakunta esittää hätämajoitusta kehitettävän siihen suun-
taan, että kaikki Helsingissä oleskelevat kansalaisuudesta ja statukses-
ta riippumatta saavat tarpeen mukaisen hätämajoituksen yhdenvertai-
sesti ympäri vuoden. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä sitä, 
että koronapandemian aikaiseen hätämajoitukseen pääsevät myös ke-
säaikaan yksilöllisen harkinnan perusteella sitä tarvitsevat ihmiset kan-
salaisuudesta ja oleskelun perusteesta riippumatta. 

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
Miia Koivu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34334

miia.koivu(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 23.09.2020 Aro Katju Aloite ympärivuotisesta hätämajoi-
tuksesta EU-kansalaisille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.03.2021 § 42
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HEL 2020-010626 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Katju Aron ja 19 muun valtuutetun valtuustoaloit-
teesta koskien ympärivuotista hätämajoitusta EU-kansalaisille.

"Aloitteessa esitetään, että Helsinki laajentaa hätämajoituspalvelunsa 
koskemaan ympärivuotisesti ja yhdenvertaisesti myös EU:n kansalai-
sia. Lisäksi aloitteessa esitetään, että hätämajoituspalvelua kehitetään 
niin, että järjestöjen ja kaupungin yhteistyönä pyritään löytämään rat-
kaisuja, joilla halukkaita voidaan auttaa eteenpäin tilanteessaan.

Perustuslain 19 §:ssä säädetään oikeudesta sosiaaliturvaan. Tämän 
mukaisesti jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän 
edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huo-
lenpitoon. Sosiaalihuoltolain 12 §:n mukaan jokaisella kunnassa oles-
kelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilöl-
liseen tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oi-
keutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies (AOA) on päätöksessään 
30.5.2017 (EOAK/2834/2016) todennut paperittomien hätämajoituksen 
osalta, että Helsingin kaupunki on luonut järjestelmän paperittomien 
henkilöiden perustarpeiden täyttämiseksi. AOA ei voinut katsoa, että 
Helsingin kaupungin toimielimet tai kaupungin viranhaltijat olisivat jät-
täytyneet passiivisiksi tai toimettomiksi hädänalaisten ihmisten välttä-
mättömän huolenpidon tarpeeseen vastaamisessa. Lisäksi AOA ei ole 
voinut laillisuusvalvojana ottaa kantaa toiminnan lähempään sisältöön, 
organisointiin tai resursointiin liittyviin kysymyksiin.

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksen jälkeen on hätämajoitus-
paikkojen määrää lisätty esiintyneen tarpeen mukaisesti. Sosiaali- ja 
terveystoimiala järjestää ympärivuotista hätämajoitusta Hietaniemen 
palvelukeskuksessa sekä ostopalveluna Helsingin Diakonissalaitoksen 
Hoiva Oy:ltä. Ostopalveluina tuotettavissa palveluissa on huomioitu 
myös päihteettömien sekä paperittomien henkilöiden hätämajoituksen 
tarve. Hätämajoitukseen voivat hakeutua myös kiireellistä apua tarvit-
sevat EU-kansalaiset.

Hätämajoitusta tarvitseva helsinkiläinen voi hakeutua suoraan Hieta-
niemen palvelukeskuksen kautta majoitukseen. Hätämajoituksen tarvit-
sija voi hakeutua myös virka-aikana sosiaalityön ja -ohjauksen palvelu-
pisteisiin. Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystys auttaa ennakoimat-
tomissa kriisitilanteissa. Myös paperittomien henkilöiden on akuutissa 
ilta-ajan tilanteessa mahdollista hakeutua itse majoitukseen.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että liikkuvan väestön hätämajoi-
tuksen, työllistymisen tuen ja neuvonnan palveluja on pitkään järjestetty 
myös järjestöyhteistyönä ja vuosittain myönnettävien avustusten turvin. 
Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöille kohdennettuja 
avustusvaroja on myönnetty vuodesta 2016 alkaen vuosittain niin kut-
sutun EU:n liikkuvan väestön hätämajoitukseen. Tällä tarkoitetaan 
pääasiassa Itä-Euroopasta Suomeen tulleita romaneja, jotka etsivät 
täältä toimeentuloa.

Tilanne on vuosien varrella vaihdellut ja avustusten ja lisäavustusten 
myöntämisellä on voitu joustavasti ja viiveettä reagoida muuttuneisiin ti-
lanteisiin. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön monivuotinen koke-
mus ja asiantuntemus on helpottanut liikkuvan väestön tilannetta.

Liikkuvan väestön yöaikainen hätämajoitus on luonteeltaan tilapäistä ja 
yöpyville tarjotaan samalla tukea ja neuvontaa. Hätämajoitusta järjeste-
tään noin kuusi kuukautta vuodessa, syksystä kevääseen. Pääasialli-
sena järjestäjänä toimii Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö. Vuodelle 
2021 sille myönnettiin avustusta tähän tarkoitukseen 435 000 euroa. 
Sääolosuhteiden niin vaatiessa, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle 
on myönnetty joinakin vuosina lisäavustusta hätämajoituskauden pi-
dentämiseksi.

Covid-19-pandemiatilanteen vuoksi vuodelle 2020 lisäavustus myön-
nettiin hätämajoituksen järjestämiseen myös kesäaikana. Liikkuvan 
väestön tilanne oli vaikeutunut, koska pandemian vuoksi majoittuminen 
yksityisten luona ei entiseen tapaan onnistunut ja mahdollisuutta palata 
kotimaahan ei käytännössä ollut. Hätämajoituksen järjestäminen kesä-
aikaan oli perusteltua myös tartuntojen torjunnan näkökulmasta.

Vuodesta 2012 alkaen sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosittaisilla jär-
jestöavustuksilla on tuettu myös Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön 
ylläpitämää EU:n liikkuvalle väestölle tarkoitettua palvelukeskusta Hi-
rundoa. Siellä voi käydä kahvilla, suihkussa ja pestä pyykkiä sekä käyt-
tää internetiä ja syödä omia eväitä turvassa. Keskuksessa tarjotaan tu-
kea päivittäisten asioiden hoitamiseen, annetaan sosiaali- ja terveys-
palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa sekä apua arjen asioiden 
selvittelyyn kuten työlupaan liittyviin asioihin. 

Hätämajoitus on tarkoitettu väliaikaiseksi ja viimesijaiseksi ratkaisuksi. 
Suomeen saapuvan ulkomaalaisen henkilön tulee pääsääntöisesti huo-
lehtia majoittumisestaan itse. Ympärivuotisen hätämajoituksen paikka-
määrän tarpeen kehitystä seurataan ja tarvittaessa hätämajoituksen 
kapasiteettia lisätään.

Vapaaehtoisen paluun tukea voi myöntää vastaanottokeskus tai Maa-
hanmuuttovirasto henkilölle, joka on saanut kielteisen turvapaikkapää-
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töksen, on peruuttanut turvapaikkahakemuksensa, on ihmiskaupan uh-
ri, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa, on saanut tilapäistä suojelua, on 
saanut tilapäisen oleskeluluvan maasta poistamisen estymisen vuoksi, 
mutta ei ole kotikuntaa Suomessa, jonka kansainvälisen suojelun ase-
ma Suomessa on peruutettu tai lakkautettu ja henkilö on päätetty kar-
kottaa sekä henkilö, joka on saanut humanitääristä suojelua, mutta 
oleskelulupa on päättymässä tai päättynyt.

Lakisääteinen vapaaehtoisen paluun tuki ei pääsääntöisesti koske EU-
kansalaista, joka tulee toisesta EU-tai /Eta-maasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää hätämajoitusta kehitettävän siihen 
suuntaan, että kaikki Helsingissä oleskelevat kansalaisuudesta ja sta-
tuksesta riippumatta saavat tarpeen mukaisen hätämajoituksen yhden-
vertaisesti ympäri vuoden.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä sitä, että koronapande-
mian aikaiseen hätämajoitukseen pääsevät myös kesäaikaan yksilölli-
sen harkinnan perusteella sitä tarvitsevat ihmiset kansalaisuudesta ja 
oleskelun perusteesta riippumatta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaalihuoltolain tarkoituksena on muun muassa edistää ja ylläpitää 
hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta sekä turvata yhdenvertaisin 
perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä 
muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet. Kunnan järjestämä hätämajoi-
tus tukee näitä periaatteita auttamalla henkilöä, jolla ei ole mahdollista 
järjestää itse omaa majoittumistaan."

Käsittely

02.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Katju Aro: Poistetaan virke: "Toimintamallin muuttamiselle ei 
näin ollen ole ajankohtaisia perusteita."

Ja lisätään loppuun seuraava kappale: "Sosiaali- ja terveyslautakunta 
esittää hätämajoitusta kehitettävän siihen suuntaan, että kaikki Helsin-
gissä oleskelevat kansalaisuudesta ja statuksesta riippumatta saavat 
tarpeen mukaisen hätämajoituksen yhdenvertaisesti ympäri vuoden."

Kannattaja: jäsen Touko Niinimäki
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Vastaehdotus 2:
Jäsen Katju Aro: Lisätään loppuun virke: "Sosiaali- ja terveyslautakunta 
pitää tärkeänä sitä, että koronapandemian aikaiseen hätämajoitukseen 
pääsevät myös kesäaikaan yksilöllisen harkinnan perusteella sitä tar-
vitsevat ihmiset kansalaisuudesta ja oleskelun perusteesta riippumat-
ta."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Vastaehdotus 3:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta ei kannata Katju Aron yms. valtuus-
toaloitetta, jossa vaaditaan ympärivuorokautista hätämajoitusta EU-
kansalaisille. Lisäksi lautakunta korostaa sitä, että niin sanotun liikku-
van väestön hätämajoitus ei kuulu Helsingin kaupungin ydintoimintoihin 
ja kaupungin ei ylipäätään tulisi tarjota näitä hätämajoituspalveluita niin 
kauan, kun kotimaisille kodittomille ei ole vastaavia palveluita tarjolla.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestyksien 
tuloksena: 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Katju Aro)

Jaa-äänet: 4
Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Aleksi Niskanen

Ei-äänet: 9
Katju Aro, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Touko 
Niinimäki, Reko Ravela, Karita Toijonen, Hannu Tuominen, Sanna Ve-
sikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katju Aron vastaehdotuk-
sen äänin 9 - 4.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Katju Aro)

Jaa-äänet: 2
Tapio Bergholm, Aleksi Niskanen
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Ei-äänet: 11
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hy-
värinen, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Reko Ravela, Karita Toijo-
nen, Hannu Tuominen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katju Aron vastaehdotuk-
sen äänin 11 - 2.

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

Jäsen Aleksi Niskanen jätti sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnosta 
vastaehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen. 

16.02.2021 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 323
V 19.5.2021, Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen 
toimintaedellytysten turvaamisesta

HEL 2020-011650 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 Jape Lovénin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jape Lovén ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki turvaa Rastilan leirintäalueen toiminnan jatkuvuuden 
Helsingissä sen sijaan, että alue kaavoitetaan asuntorakentamiseen. 
Aloitetta perustellaan leirintäalueen matkailu- ja elinkeinopoliittisella 
merkityksellä kaupungille.

Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin kaupunkiympäris-
tölautakunnassa 20.10.2020. Niiden pohjalta Rastilan leirintäaluetta 
kehitetään sekä kartanoon kytkeytyvänä kestävän matkailun alueena, 
että tulevaisuudessa asuinalueena noin 2000 asukkaalle. Leirintäalu-
een asemakaavoitus asuntoalueeksi ei päätöksen mukaisesti ala en-
nen kuin sille on löytynyt korvaava paikka Helsingissä.

Rastilan leirintäalueen merkitys osana Helsingin matkailua
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Rastilan leirintäalueen yritys- ja matkailuvaikutusten arvioinnin 2020 
mukaan Rastilan leirintäalueella yövyttiin vuonna 2019 yhteensä 110 
881 yöpymisvuorokautta, joka on noin 2,5 % vuoden 2019 kaikista yö-
pymisistä Helsingissä. 

Vuonna 2019 huonekäyttöaste oli Rastilan mökeissä 53,8 %, matkai-
luajoneuvopaikoilla 50,1 % ja telttapaikoilla 13,5 %. Edellisvuoteen ver-
rattuna mökkien käyttöaste kasvoi (50 % vuonna 2018), matkailuajo-
neuvopaikkojen käyttöaste aleni (53,8 % vuonna 2018) ja telttapaikko-
jen käyttöaste pysyi lähes ennallaan (13,8 % vuonna 2018).

Rastilan leirintäalueen osuus Helsingin majoitusmyynnistä, välittömästä 
matkailutulosta ja välittömästä
matkailutyöllisyydestä on noin prosentin luokkaa. Määrällisesti osuus 
on pieni, mutta Rastilan leirintäalueella voi katsoa olevan kuitenkin 
merkitystä Helsingin matkailun monipuolisuuden kannalta.

Leirintäalueen muutosten taloudellisia vaikutuksia

Rastilan leirintäalueesta on tehty yritys- ja matkailuvaikutusten arviointi, 
jossa selvitettiin vaikutuksia kaupungin talouteen tilanteessa, jossa lei-
rintäalue muuttuu asumiseen joko osittain tai kokonaan. Aluetalouden 
näkökulmasta uusien asukkaiden kulutuksen merkitys on euromääräi-
sesti jopa suurempi kuin leirintämatkailijoiden aikaansaama matkailutu-
lo. Arviointityön laskelmien mukaan Rastilan alueelle osoitettava 125 
000 k-m²:n uudisrakentaminen toisi kaupungille merkittävät kertaluon-
teiset rakennusoikeuden myyntitulot ja kiinteistöverotulot. 

Kaupunkitalouden näkökulmasta pitää kuitenkin ottaa huomioon uuden 
leirintäalueen investointikustannukset. Harkinnan arvoinen toteutus-
vaihtoehto on vaikutusten arvioinnin perusteella tällöin vaihtoehto, jos-
sa Rastilan alueelle suunnitellaan asuntorakentamista ja palveluja, 
mutta alueelle jää myös osa leirintäaluetoiminnoista, esim. mökkialue 
ja/tai matkailuajoneuvoalue ja osa leirintäaluetoiminnoista sijoittuu 
muualle. Tällöin kaupunki saa merkittävät rakennusoikeuden myyntitu-
lot ja leirintäalueen toimintatuotot, mutta samalla myös Vuosaaren yri-
tysten ja elinkeinotoiminnan kannalta tärkeät tulovirrat ja yritysten sy-
nergiaedut säilyvät leirintäaluetoiminnan jatkuessa.

Leirintäalueen vaihtoehtoiset sijaintipaikat

Rastilan leirintäalueelle on selvitetty sijaintivaihtoehtoja yleiskaavan 
2016 hyväksymisen yhteydessä hyväksyttyjen toivomusponsien mukai-
sesti. Ponsissa lausuttiin, että ennen Rastilan leirintäalueen siirtopää-
töstä tullaan selvittämään leirintäalueen nykyisen ja suunnitellun uuden 
leirintäaluepaikan käytettävyys. Lisäksi tullaan laatimaan yksityiskoh-
taisempi suunnitelma uudelle alueelle. Kivinokka osoittautui sijainti-
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paikkatarkasteluissa saavutettavuudeltaan ja käytettävyydeltään leirin-
täalueelle hyvin soveltuvaksi alueeksi. Kivinokan alue ei kuitenkaan 
mahdollista Rastilan leirintäalueen matkailuautoille varatun alueen ko-
koista tilavarausta. Kivinokan asemakaavoitus virkistysalueeksi on 
käynnissä, ja asemakaavassa esitetään Kulosaaren kartanon alueen 
kehittämistä merellisen virkistyksen ja matkailun alueena yleiskaavan 
mukaisesti. 

Tulevaisuudessa olisi mahdollista, että leirintäalue toimisi kaupunkialu-
eella palvelemassa telttailijoita ja leirintämökeissä yöpyviä sekä Kivino-
kassa että Rastilassa. Rastilassa voidaan kehittää toimintaa
aktiivisesti lisäämällä mm. kestävää matkailua sekä lyhytaikaisilla ko-
keiluilla että pysyvästi. Uimarannan ympäristössä ja leirintäalueella on 
mahdollista lisätä mm. luontomatkailumökkejä ja telttailumahdollisuuk-
sia ja vahvistaa leirintäalueen toimintaa yrittäjävetoisilla yhteistyöhank-
keilla, jotka palvelevat sekä alueen asukkaita että yöpyjiä. Mikäli osa 
leirintäalueen toiminnoista jää Rastilaan, on niiden tarkoituksenmukais-
ta muodostaa liiketoiminnallisesti ja toiminnallisesti sopiva kokonai-
suus, johon sisältyy palvelutarjontaa matkailuautoille.

Lisäksi on mahdollista tutkia laajemman leirintäaluekokonaisuuden si-
joittumista Östersundomiin. Alue voisi palvella myös matkailuautoilijoi-
ta. Pohjois-Euroopan verrokkikaupungeissa, kuten Tukholmassa, Os-
lossa, Kööpenhaminassa ja Berliinissä, on kussakin useita, profiililtaan 
erilaisia leirintäalueita.

Kaupunkiympäristölautakunnan mukaan Helsingin tärkein matkailuvaltti 
on kaupungin sijainti saaristossa, ja Helsingissä on kehitelty uudenlai-
sia matkailukonsepteja merellisen Helsingin strategian mukaisesti. Hel-
singin maankäyttöä kehitettäessä pyritään myös luontomatkailulle ja 
siihen liittyville palveluille löytämään parhaat mahdolliset sijainnit. Saa-
riston asemakaavoista Itäisen saariston sekä Vallisaaren ja Kunin-
kaansaaren asemakaavat mahdollistavat laajamittaista matkailupalve-
luiden rakentamista myös saariin, niiden tultua lainvoimaisiksi. 

Edellä mainittujen laajempien kokonaisuuksien lisäksi saaristoon kehi-
tetään paikallisia ja omavaraisesti toimivia, ns. offgrid-ratkaisuja, joilla 
pyritään vastaamaan tämän hetken kysyntään. Näistä esimerkiksi ma-
jamaja- ja nolla-mökkejä on jo pystytetty Helsingin rannoille ja saariin.

Kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunta nostaa esiin lausunnossaan, että lei-
rintäalueen toiminnan jatkaminen ratkaistaisiin lähitulevaisuudessa, jot-
ta sen edellyttämiin investointeihin voitaisiin varautua tarkoituksenmu-
kaisella tavalla. Lautakunta toteaa lausunnossaan mm., että Rastilan 
leirintäalueen kiinteistöt ovat tällä hetkellä kohtalaisessa kunnossa, 
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mutta esimerkiksi kaikki majoituskäytössä olevat hirsimökit kaipaavat 
vähintään pikaista peruskunnostusta.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Helsingin Yrittäjät ry on 8.3.2021 tehnyt aloitteen johdosta kaupun-
kiympäristölautakunnalle osoitetun kannanoton, joka sisältyy oheisma-
teriaaliin.

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
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jape Lovénin aloite

Oheismateriaali

1 Helsingin Yrittäjät ry:n kannanotto 8.3.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 09.03.2021 § 110

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Rastilan leirintäalue

Yleiskaava 2016 mahdollistaa lisärakentamista Rastilan asemanseu-
dulle.
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Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin
kaupunkiympäristölautakunnassa 20.10.2020. Niiden pohjalta Rastilan 
leirintäaluetta kehitetään sekä kartanoon kytkeytyvänä kestävän mat-
kailun alueena, että tulevaisuudessa asuinalueena noin 2000 asukkaal-
le. Leirintäalueen asemakaavoitus asuntoalueeksi ei päätöksen mukai-
sesti ala ennen kuin sille on löytynyt korvaava paikka Helsingissä.

Rastilan leirintäalueen merkitys osana Helsingin matkailua

Rastilan leirintäalueen yritys- ja matkailuvaikutusten arvioinnin 2020 
mukaan Helsingissä rekisteröitiin vuonna 2019 yhteensä noin 4,5 mil-
joonaa yöpymistä, joista noin 2,1 miljoonaa (46 %) oli kotimaisia ja noin 
2,4 miljoonaa (54 %) ulkomaisia yöpymisiä. Koko maassa kirjattiin 
vuonna 2019 noin 23,1 miljoonaa yöpymistä, joten Helsingin markki-
naosuus koko maan yöpymisistä oli noin viidennes (19 %). Rastilan lei-
rintäalueella yövyttiin vuonna 2019 yhteensä 110 881 yöpymisvuoro-
kautta, joka on noin 2,5 % Helsingin vuoden 2019 kaikista yöpymisistä.

Helsingin majoitusmyynti oli vuonna 2019 yhteensä noin 351,7 milj.€, 
joka oli noin 25,6 % koko maan majoitusmyynnistä. Rastilan majoitus-
myynti oli vuonna 2019 yhteensä noin 1,3 milj.€, joka on alle prosentin 
Helsingin koko majoitusmyynnistä. Rastilan leirintäalueen osuus Hel-
singin majoitusmyynnistä, välittömästä matkailutulosta ja välittömästä 
matkailutyöllisyydestä on noin prosentin luokkaa. Määrällisesti osuus 
on pieni, mutta Rastilan leirintäalueella voi katsoa olevan kuitenkin 
merkitystä Helsingin matkailun monipuolisuuden kannalta.

Leirintäalueen muutosten taloudellisia vaikutuksia

Rastilan leirintäalueen yritys- ja matkailuvaikutusten arvioinnissa selvi-
tettiin myös vaikutuksia kaupungin talouteen tilanteessa, jossa leirintä-
alue muuttuu asumiseen joko osittain tai kokonaan. Aluetalouden nä-
kökulmasta uusien asukkaiden kulutuksen merkitys on euromääräisesti 
jopa suurempi kuin leirintämatkailijoiden aikaansaama matkailutulo. Ar-
viointityön laskelmien mukaan Rastilan alueelle osoitettava 125 000 k-
m²:n uudisrakentaminen toisi kaupungille merkittävät kertaluonteiset 
rakennusoikeuden myyntitulot (noin 69 milj.€) ja kiinteistöverotulot (30 
vuoden ajanjaksolla noin 3,9 milj.€).

Kaupunkitalouden näkökulmasta pitää kuitenkin ottaa huomioon uuden 
leirintäalueen investointikustannukset. Harkinnan arvoinen
toteutusvaihtoehto on vaikutusten arvioinnin perusteella tällöin
vaihtoehto, jossa Rastilan alueelle suunnitellaan asuntorakentamista ja 
palveluja, mutta alueelle jää myös osa leirintäaluetoiminnoista, esim. 
mökkialue ja/tai matkailuajoneuvoalue ja osa leirintäaluetoiminnoista si-
joittuu muualle. Tällöin kaupunki saa merkittävät rakennusoikeuden
myyntitulot ja leirintäalueen toimintatuotot, mutta samalla myös
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Vuosaaren yritysten ja elinkeinotoiminnan kannalta tärkeät tulovirrat ja 
yritysten synergiaedut säilyvät leirintäaluetoiminnan jatkuessa.

Leirintäalueen vaihtoehtoiset sijaintipaikat

Yleiskaavan 2016 toivomusponsissa lausuttiin, että ennen Rastilan lei-
rintäalueen siirtopäätöstä tullaan selvittämään leirintäalueen nykyisen 
ja suunnitellun uuden leirintäaluepaikan käytettävyys. Lisäksi tullaan 
laatimaan yksityiskohtaisempi suunnitelma uudelle alueelle.

Kivinokka osoittautui sijaintipaikkatarkasteluissa saavutettavuudeltaan 
ja käytettävyydeltään leirintäalueelle hyvin soveltuvaksi alueeksi. Kivi-
nokan alue ei kuitenkaan mahdollista Rastilan leirintäalueen matkai-
luautoille varatun alueen kokoista tilavarausta. Maankäyttö- ja kaupun-
kirakenne -palvelukokonaisuudessa on käynnistetty Kivinokan asema-
kaavoitus. Kivinokka kaavoitetaan virkistysalueeksi, ja asemakaavassa 
esitetään Kulosaaren kartanon alueen kehittämistä merellisen virkistyk-
sen ja matkailun alueena yleiskaavan mukaisesti. Kartanoympäristöön 
osoitetaan telttailijoille varattu alue sekä vuokrattavia leirintämökkejä. 
Lisäksi Kivinokassa on mm. uimapaikkoja, kesäteatteri, kahvila ja pal-
lokenttiä, jotka luovat alueesta houkuttelevan matkailukohteen. Ranta-
alueelle osoitettaisiin asemakaavassa myös venesatama-alue, laituri 
rakennuksineen, vesiliikenteen yhteyspiste ja kanoottivuokraamo. Kivi-
nokan sijainti on Helsingissä erittäin keskeinen, ja sillä on potentiaalia 
kehittyä suosituksi ulkoilu- ja virkistyskeitaaksi.

Tulevaisuudessa olisi mahdollista, että leirintäalue toimisi
kaupunkialueella palvelemassa telttailijoita ja leirintämökeissä yöpyviä 
sekä Kivinokassa että Rastilassa. Rastilassa voidaan kehittää toimintaa 
aktiivisesti lisäämällä mm. kestävää matkailua sekä lyhytaikaisilla ko-
keiluilla että pysyvästi. Uimarannan ympäristössä ja leirintäalueella on 
mahdollista lisätä mm. luontomatkailumökkejä ja telttailumahdollisuuk-
sia ja vahvistaa leirintäalueen toimintaa yrittäjävetoisilla yhteistyöhank-
keilla, jotka palvelevat sekä alueen asukkaita että yöpyjiä.

Lisäksi on mahdollista tutkia laajemman leirintäaluekokonaisuuden si-
joittumista Östersundomiin. Alue voisi palvella myös matkailuautoilijoi-
ta. Pohjois-Euroopan verrokkikaupungeissa, kuten Tukholmassa, Os-
lossa, Kööpenhaminassa ja Berliinissä, on kussakin useita, profiililtaan 
erilaisia leirintäalueita.

Helsingin tärkein matkailuvaltti on kaupungin sijainti saaristossa, ja 
Helsingissä on kehitelty uudenlaisia matkailukonsepteja merellisen 
Helsingin strategian mukaisesti. Kun Helsingin maankäyttöä kehite-
tään, niin myös luontomatkailulle ja siihen liittyville palveluille pyritään 
löytämään parhaat mahdolliset sijainnit. Saariston pitkät asemakaava-
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prosessit ovat nytkähtäneet eteenpäin ja mahdollistavat laajamittaista 
matkailupalveluiden rakentamista myös saariin:

 Itäisen saariston asemakaava / Loma-asuminen, matkailu ja
virkistys 61 240 k-m². Määrättiin osittain voimaan joulukuussa 2020.

 Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaava / Matkailu ja
virkistys 23 010 k-m². Hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 2020.

Edellä mainittujen laajempien kokonaisuuksien lisäksi saaristoon
kehitetään paikallisia ja omavaraisesti toimivia, ns. offgrid-ratkaisuja, 
joilla pyritään vastaamaan tämän hetken kysyntään. Näistä esimerkiksi 
majamaja- ja nolla-mökkejä on jo pystytetty Helsingin rannoille ja saa-
riin. 

Käsittely

09.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallituksel-
le seuraavan lausunnon:

Rastilan leirintäalue

Yleiskaava 2016 mahdollistaa lisärakentamista Rastilan asemanseu-
dulle.

Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin
kaupunkiympäristölautakunnassa 20.10.2020. Niiden pohjalta Rastilan 
leirintäaluetta kehitetään sekä kartanoon kytkeytyvänä kestävän mat-
kailun alueena, että tulevaisuudessa asuinalueena noin 2000 asukkaal-
le. Leirintäalueen asemakaavoitus asuntoalueeksi ei päätöksen mukai-
sesti ala ennen kuin sille on löytynyt korvaava paikka Helsingissä.

Rastilan leirintäalueen merkitys osana Helsingin matkailua

Rastilan leirintäalueen yritys- ja matkailuvaikutusten arvioinnin 2020 
mukaan Helsingissä rekisteröitiin vuonna 2019 yhteensä noin 4,5 mil-
joonaa yöpymistä, joista noin 2,1 miljoonaa (46 %) oli kotimaisia ja noin 
2,4 miljoonaa (54 %) ulkomaisia yöpymisiä. Koko maassa kirjattiin 
vuonna 2019 noin 23,1 miljoonaa yöpymistä, joten Helsingin markki-
naosuus koko maan yöpymisistä oli noin viidennes (19 %). Rastilan lei-
rintäalueella yövyttiin vuonna 2019 yhteensä 110 881 yöpymisvuoro-
kautta, joka on noin 2,5 % Helsingin vuoden 2019 kaikista yöpymisistä.

Helsingin majoitusmyynti oli vuonna 2019 yhteensä noin 351,7 milj.€, 
joka oli noin 25,6 % koko maan majoitusmyynnistä. Rastilan majoitus-
myynti oli vuonna 2019 yhteensä noin 1,3 milj.€, joka on alle prosentin 
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Helsingin koko majoitusmyynnistä. Rastilan leirintäalueen osuus Hel-
singin majoitusmyynnistä, välittömästä matkailutulosta ja välittömästä 
matkailutyöllisyydestä on noin prosentin luokkaa. Määrällisesti osuus 
on pieni, mutta Rastilan leirintäalueella voi katsoa olevan kuitenkin 
merkitystä Helsingin matkailun monipuolisuuden kannalta.

Leirintäalueen muutosten taloudellisia vaikutuksia

Rastilan leirintäalueen yritys- ja matkailuvaikutusten arvioinnissa
selvitettiin myös vaikutuksia kaupungin talouteen tilanteessa, jossa lei-
rintäalue muuttuu asumiseen joko osittain tai kokonaan. Aluetalouden 
näkökulmasta uusien asukkaiden kulutuksen merkitys on euromääräi-
sesti jopa suurempi kuin leirintämatkailijoiden aikaansaama matkailutu-
lo. Arviointityön laskelmien mukaan Rastilan alueelle osoitettava 125 
000 k-m²:n uudisrakentaminen toisi kaupungille merkittävät kertaluon-
teiset rakennusoikeuden myyntitulot (noin 69 milj.€) ja kiinteistöverotu-
lot (30 vuoden ajanjaksolla noin 3,9 milj.€).

Kaupunkitalouden näkökulmasta pitää kuitenkin ottaa huomioon uuden 
leirintäalueen investointikustannukset. Harkinnan arvoinen
toteutusvaihtoehto on vaikutusten arvioinnin perusteella tällöin
vaihtoehto, jossa Rastilan alueelle suunnitellaan asuntorakentamista ja 
palveluja, mutta alueelle jää myös osa leirintäaluetoiminnoista, esim. 
mökkialue ja/tai matkailuajoneuvoalue ja osa leirintäaluetoiminnoista si-
joittuu muualle. Tällöin kaupunki saa merkittävät rakennusoikeuden
myyntitulot ja leirintäalueen toimintatuotot, mutta samalla myös
Vuosaaren yritysten ja elinkeinotoiminnan kannalta tärkeät tulovirrat ja 
yritysten synergiaedut säilyvät leirintäaluetoiminnan jatkuessa.

Leirintäalueen vaihtoehtoiset sijaintipaikat

Yleiskaavan 2016 toivomusponsissa lausuttiin, että ennen Rastilan lei-
rintäalueen siirtopäätöstä tullaan selvittämään leirintäalueen nykyisen 
ja suunnitellun uuden leirintäaluepaikan käytettävyys. Lisäksi tullaan 
laatimaan yksityiskohtaisempi suunnitelma uudelle alueelle.

Kivinokka osoittautui sijaintipaikkatarkasteluissa saavutettavuudeltaan 
ja käytettävyydeltään leirintäalueelle hyvin soveltuvaksi alueeksi. Kivi-
nokan alue ei kuitenkaan mahdollista Rastilan leirintäalueen matkai-
luautoille varatun alueen kokoista tilavarausta. Maankäyttö- ja kaupun-
kirakenne -palvelukokonaisuudessa on käynnistetty Kivinokan asema-
kaavoitus. Kivinokka kaavoitetaan virkistysalueeksi, ja asemakaavassa 
esitetään Kulosaaren kartanon alueen kehittämistä merellisen virkistyk-
sen ja matkailun alueena yleiskaavan mukaisesti. Kartanoympäristöön 
osoitetaan telttailijoille varattu alue sekä vuokrattavia leirintämökkejä. 
Lisäksi Kivinokassa on mm. uimapaikkoja, kesäteatteri, kahvila ja pal-
lokenttiä, jotka luovat alueesta houkuttelevan matkailukohteen. Ranta-
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alueelle osoitettaisiin asemakaavassa myös venesatama-alue, laituri 
rakennuksineen, vesiliikenteen yhteyspiste ja kanoottivuokraamo. Kivi-
nokan sijainti on Helsingissä erittäin keskeinen, ja sillä on potentiaalia 
kehittyä suosituksi ulkoilu- ja virkistyskeitaaksi.

Tulevaisuudessa olisi mahdollista, että leirintäalue toimisi
kaupunkialueella palvelemassa telttailijoita ja leirintämökeissä yöpyviä 
sekä Kivinokassa että Rastilassa. Rastilassa voidaan kehittää toimintaa 
aktiivisesti lisäämällä mm. kestävää matkailua sekä lyhytaikaisilla ko-
keiluilla että pysyvästi. Uimarannan ympäristössä ja leirintäalueella on 
mahdollista lisätä mm. luontomatkailumökkejä ja telttailumahdollisuuk-
sia ja vahvistaa leirintäalueen toimintaa yrittäjävetoisilla yhteistyöhank-
keilla, jotka palvelevat sekä alueen asukkaita että yöpyjiä.

Lisäksi on mahdollista tutkia laajemman leirintäaluekokonaisuuden si-
joittumista Östersundomiin. Alue voisi palvella myös matkailuautoilijoi-
ta. Pohjois-Euroopan verrokkikaupungeissa, kuten Tukholmassa, Os-
lossa, Kööpenhaminassa ja Berliinissä, on kussakin useita, profiililtaan 
erilaisia leirintäalueita.

Helsingin tärkein matkailuvaltti on kaupungin sijainti saaristossa, ja 
Helsingissä on kehitelty uudenlaisia matkailukonsepteja merellisen 
Helsingin strategian mukaisesti. Kun Helsingin maankäyttöä kehite-
tään, niin myös luontomatkailulle ja siihen liittyville palveluille pyritään 
löytämään parhaat mahdolliset sijainnit. Saariston pitkät asemakaava-
prosessit ovat nytkähtäneet eteenpäin ja mahdollistavat laajamittaista 
matkailupalveluiden rakentamista myös saariin:

 Itäisen saariston asemakaava / Loma-asuminen, matkailu ja
virkistys 61 240 k-m². Määrättiin osittain voimaan joulukuussa 2020.

 Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaava / Matkailu ja
virkistys 23 010 k-m². Hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 2020.

Edellä mainittujen laajempien kokonaisuuksien lisäksi saaristoon
kehitetään paikallisia ja omavaraisesti toimivia, ns. offgrid-ratkaisuja, 
joilla pyritään vastaamaan tämän hetken kysyntään. Näistä esimerkiksi 
majamaja- ja nolla-mökkejä on jo pystytetty Helsingin rannoille ja saa-
riin. 

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jape 
Lovénin vastaehdotuksen.

02.03.2021 Pöydälle

16.02.2021 Pöydälle
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Satu Tarula, va. tiimipäällikkö: 310 37164

satu.tarula(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.02.2021 § 13

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan päätös Rasti-
lan leirintäalueen toiminnan jatkamisesta on ensisijaisesti tehtävä elin-
keino- ja matkailupoliittisin perustein huomioiden kaupungin kehittymi-
nen ja aluerakentaminen. Leirintäpalvelut eivät ole liikuntapalvelujen 
ydintoimintaa, joten leirintätoiminnan jatkuvuutta ei voida perustella lii-
kuntapoliittisilla näkökulmilla. Rastilan leirintäalueella on kuitenkin vai-
kutusta liikuntapalvelukokonaisuuden investointitarpeisiin ja kaupun-
kiympäristön toimialan investointiohjelmaan, joten päätökset leirintä-
alueen toiminnan jatkamisesta tulee tehdä lähitulevaisuudessa. 

Helsingin hyvän matkailukaupunki-imagon yhtenä edellytyksenä ovat 
monipuoliset majoitusvaihtoehdot. Leirintä- ja lähimatkailun suosio kas-
vaa koko ajan muun muassa ilmastonmuutoksen myötä. Rastila on 
kiistatta valtakunnallisesti tärkein leirintäalue ja toimii veturina Suomen 
leirintämatkailulle.

Rastilan alueelle on kaavailtu rakentamista ja leirintätoiminnalle on 
haettu uutta sijoituspaikkaa. Liikuntapalvelukokonaisuuden edustajat 
ovat osallistuneet moniin kokouksiin, joissa asiaa on käsitelty, mutta 
uudesta leirintäalueen sijainnista ei ole tehty päätöstä. 

Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan uuden sijoituspai-
kan haussa on huomioitava Rastilan poikkeuksellisen hyvä ja ainutlaa-
tuinen sijainti. Rastilan saavutettavuus metroradan varrella, sataman 
läheisyydessä, meren ja palveluiden äärellä on alueen suurin valtti. 
Vastaavaa kohdetta ei löydy muista Euroopan pääkaupungeista.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön mukaan liikuntapal-
velukokonaisuus vastaa Rastilan leirintäalueen ylläpidosta. Liikuntapal-
velukokonaisuuden toive on, että alueen tulevaisuus ratkaistaan pysy-
västi lähitulevaisuudessa, jotta alueen ylläpitämiseen vaadittavat inves-
toinnit voidaan aikatauluttaa.
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Leirintäalueen kiinteistöt ovat tällä hetkellä kohtalaisessa kunnossa, 
mutta esimerkiksi kaikki majoituskäytössä olevat hirsimökit kaipaavat 
vähintään pikaista peruskunnostusta vuonna 2019 teetetyn kuntoarvion 
perusteella. Kaupunkiympäristön toimialan oman arvion mukaan mök-
keihin ei kuitenkaan kannata tehdä suurta peruskorjausta, vaan ne 
kannattaa uusia kokonaisuudessaan. Kustannusarvio uusille mökeille 
on noin 700 000 euroa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 324
V 19.5.2021, Valtuutettujen Emma Kari ja Katju Aro aloitteet vihe-
rympäristöjen tuomisesta päiväkotien pihoille

HEL 2020-011664 T 00 00 03

HEL 2020-012175

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 Valtuutettu Katju Aron aloite
3 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto valtuutettu Emma Karin 

aloitteesta 23.3.2021
4 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 27.4.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteet loppuun käsitellyiksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Emma Kari ja 27 muuta valtuutettua sekä Katju Aro ja 16 
muuta valtuutettua esittävät aloitteissaan, että kaupunki lisää päiväko-
tien pihoille toiminnallisia viherympäristöjä tuomalla pihoille metsäpoh-
jaa eli kunttaa, siirtonurmea ja istutuslaatikoita mm. lasten luontokoske-
tuksen lisäämiseksi ja yleisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi.
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Päiväkotipihojen pihamateriaalien ja -toimintojen tulee edistää varhais-
kasvatussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista. Piha ja tilat suunnitel-
laan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tukevaksi 
oppimisympäristöksi. Tilojen ja piha-alueiden lisäksi koko kaupunkia ja 
erityisesti lähialuetta hyödynnetään liikunta- ja luontoelämysten sekä 
oppimisen paikkoina.

Tila- ja pihasuunnittelun tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tar-
koituksenmukainen toimintaympäristö, joka tukee sekä lasten että hen-
kilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Piha ja tilat 
suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tu-
kevaksi oppimisympäristöksi. Tilojen ja piha-alueiden lisäksi koko kau-
punkia ja erityisesti lähialuetta hyödynnetään liikunta- ja luontoelämys-
ten sekä oppimisen paikkoina.

Päiväkotien piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnal-
lisuutta ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Piha-alueiden 
suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvotta-
vuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppi-
mis- ja leikkimistilana. Piha-alueet tarjoavat sekä päiväkodin käyttäjille, 
että alueen asukkaille monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet. Henki-
lökunta ja lapset osallistuvat pihojen ja niiden toimintojen suunnitteluun.

Tontin ja sen lähiympäristön lähtökohdat asettavat suunnittelulle reu-
naehdot. Ulkotilan sijainti ja koko sekä rakennuksen muoto ja sijainti 
vaikuttavat ulkotilan luonteeseen ja sinne määriteltäviin toimintoihin.
Ulkotiloissa käytettävät materiaalit ovat terveellisiä, kulutusta kestäviä, 
käyttötarkoituksen mukaisia sekä rakennusfysikaalisesti kestäviä. Li-
säksi materiaalivalinnat ovat ekologisia ja oppimisympäristön monimuo-
toisuutta lisääviä. Sisäänkäyntien edustat ja alueet, joissa käyttötarkoi-
tus sitä vaatii (esimerkiksi pelialueet), päällystetään kovalla pinnalla. 

Muualla oppimisympäristössä suositaan mahdollisimman luonnonmu-
kaisia ja läpäiseviä materiaaleja, kuten leikkihiekkaa tai kunttaa. Päivä-
kotien pihat ovat yleensä koko pinta-alaltaan täydessä käytössä ja ko-
valla kulutuksella. Metsänpohja eli kuntta on arka kulutukselle, eikä se 
kestä päiväkodin tyypillistä käyttöä ja on siten haastava materiaali. 
Koska päiväkotien pihat ovat hyvin erikokoisia, tasapuolisuuden näkö-
kulmasta kuntalle löytyisi käyttömahdollisuuksia vain hyvin harvoista 
pihoista.

Toiminnallisten viherympäristöjen ja luontoelementtien lisääminen 
suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä käyttäjätoimialan kanssa pihan 
toiminnollisuuden varmistamiseksi. Pihojen ja pintarakenteiden kustan-
nusseurantaa ja laadunvalvontaa pidetään tärkeinä. Niillä on suuri vai-
kutus terveelliseen ja turvalliseen toimintaympäristöön sekä toimialan 
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käyttökustannuksiin. Piha-alueiden luonnonmukaisuuden mahdollisella 
lisäämisellä ei ole kustannusvaikutuksia. Tilojen ja sisäilmaolosuhtei-
den toimivuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi tulee sisäänkäyntien 
lähialueet myös jatkossa rakentaa kovapintaisina.

Kaupunki on toteuttanut pilottina muutamien päiväkotien pihoille istu-
tuslaatikoita, joiden ylläpito on osoittautunut odotettua haastavammak-
si. Lisäksi istutukset ovat toiminta-ajan ulkopuolella joutuneet ilkivallan 
kohteeksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala selvittää, miten istutus-
laatikoiden ylläpitoa voisi helpottaa ja ilkivaltaa rajoittaa, jotta niiden to-
teuttaminen olisi jatkossa tarkoituksenmukaista.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala päivittää päiväkotien suunnitte-
luohjeistusta vuoden 2021 aikana yhteistyössä kaupunkiympäristön 
toimialan kanssa.

Aloitteista on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja kaupunkiympä-
ristölautakunnan lausunnot. Vastaus on kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan lausunnon mukainen. Kaupunkiympäristölautakunta on lausunnos-
saan suhtautunut myönteisesti viherympäristöjen toteuttamisen edis-
tämiseen päiväkotien pihoilla. 

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
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 Valtuutettu Katju Aron aloite
3 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto valtuutettu Emma Karin 

aloitteesta 23.3.2021
4 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 27.4.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.03.2021 § 178
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HEL 2020-011664 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Katju Aron toiminnallisia viherympäristöjä 
koskevasta valtuustoaloitteesta:

Voimassa oleva toimintamalli Helsingissä

Päiväkotipihojen pihamateriaalien ja -toimintojen tulee edistää varhais-
kasvatussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista. Piha ja tilat suunnitel-
laan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tukevaksi 
oppimisympäristöksi. Tilojen ja piha-alueiden lisäksi koko kaupunkia ja 
erityisesti lähialuetta hyödynnetään liikunta- ja luontoelämysten sekä 
oppimisen paikkoina.

Tila- ja pihasuunnittelun tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tar-
koituksenmukainen toimintaympäristö, joka tukee sekä lasten että hen-
kilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Piha ja tilat 
suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tu-
kevaksi oppimisympäristöksi. Tilojen ja piha-alueiden lisäksi koko kau-
punkia ja erityisesti lähialuetta hyödynnetään liikunta- ja luontoelämys-
ten sekä oppimisen paikkoina.

Päiväkotien piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnal-
lisuutta ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Piha-alueiden 
suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvotta-
vuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppi-
mis- ja leikkimistilana. Piha-alueet tarjoavat sekä päiväkodin käyttäjille, 
että alueen asukkaille monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet. Henki-
lökunta ja lapset osallistuvat pihojen ja niiden toimintojen suunnitteluun.

Tontin ja sen lähiympäristön lähtökohdat asettavat suunnittelulle reu-
naehdot. Ulkotilan sijainti ja koko sekä rakennuksen muoto ja sijainti 
vaikuttavat ulkotilan luonteeseen ja sinne määriteltäviin toimintoihin. 
Ulkotiloissa käytettävät materiaalit ovat terveellisiä, kulutusta kestäviä, 
käyttötarkoituksen mukaisia sekä rakennusfysikaalisesti kestäviä. Li-
säksi materiaalivalinnat ovat ekologisia ja oppimisympäristön monimuo-
toisuutta lisääviä. Sisäänkäyntien edustat ja alueet, joissa käyttötarkoi-
tus sitä vaatii (esim. pelialue), päällystetään kovalla pinnalla. Muualla 
oppimisympäristössä suositaan mahdollisimman luonnonmukaisia ja 
läpäiseviä materiaaleja, kuten leikkihiekkaa tai kunttaa.

Päiväkotien pihojen suunnittelua ohjaa valtakunnallisten lakien ja mää-
räysten lisäksi Helsingin kaupungin valtuustotavoitteet.

Toimintamallin kehittäminen
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Toiminnallisten viherympäristöjen ja luontoelementtien lisääminen tulee 
suunnitella ja toteuttaa yhdessä käyttäjätoimialan kanssa pihan toimin-
nollisuuden varmistamiseksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa pihojen ja pintarakenteiden 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä. Niillä on suuri vai-
kutus terveelliseen ja turvalliseen toimintaympäristöön sekä toimialan 
käyttökustannuksiin.

Piha-alueiden luonnonmukaisuuden mahdollisella lisäämisellä ei ole 
kustannusvaikutuksia Tilojen ja sisäilmaolosuhteiden toimivuuden ja 
turvallisuuden varmistamiseksi tulee sisäänkäyntien lähialueet myös 
jatkossa rakentaa kovapintaisina.

Helsingin kaupunki on pilottina toteuttanut muutamien päiväkotien pi-
hoille istutuslaatikoita, joiden ylläpito on osoittautunut odotettua haas-
tavammaksi. Lisäksi istutukset ovat toiminta-ajan ulkopuolella joutuneet 
ilkivallan kohteeksi. Toimiala selvittää miten istutuslaatikoiden ylläpitoa 
voisi helpottaa ja ilkivaltaa rajoittaa, jotta niiden toteuttaminen  olisi jat-
kossa tarkoituksenmukaista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2021 52 (196)
Kaupunginhallitus

Asia/9
03.05.2021

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

§ 325
V 19.5.2021, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite avointen ja maksut-
tomien tilojen asukaskäytöstä

HEL 2020-012441 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mari Holopaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mari Holopainen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki varmistaa toiminnassaan avointen ja maksut-
tomien tilojen saatavuuden asukaskäyttöön sekä olemassa olevilla että 
uusilla asuinalueilla. 

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että tilojen saatavuutta eri alueilla li-
sätään kaupungin omalla toiminnalla. Kaupunkistrategian mukaisesti 
kaupunki varmistaa, että sen tiloja on helppoa ja turvallista käyttää kou-
lutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan tasavertaisten mahdollisuuksien 
luomiseksi. Julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä kulttuu-
ri- ja kansalaistoimintaan helpotetaan, ja kaupunki pyrkii edistämään 
myös vajaakäytössä olevien muiden kuin kaupungin omistuksessa ole-
vien tilojen käyttöä.

Asukaskäyttöön liittyvät linjaukset toteutetaan toimialoilla kaupunginhal-
lituksen 20.8.2018 hyväksymien asukaskäytön periaatteiden pohjalta. 
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Periaatteilla helpotetaan kaupungin tilojen käyttöä asukkaiden kulttuuri- 
ja kansalaistoimintaan. Pääsääntö on, että tilat ovat varsinaisen käyttö-
ajan ulkopuolella kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sektorin toimi-
joiden käytettävissä. Asukaskäytön mahdollistaminen otetaan huo-
mioon kaupunginhallituksen kehottamalla tavalla soveltuvin osin kaikis-
sa uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa. Lisäksi toimialat huoleh-
tivat hallinnoimiensa asukaskäyttöön soveltuvien tilojen lisäämisestä 
sähköiseen varausjärjestelmään.

Asukaskäytön periaatteiden toimeenpanemiseksi, kaupunkiyhteisen 
tarkastelun edistämiseksi ja tilavarauskokonaisuuden hallinnoimiseksi 
on kaupungin johtoryhmässä päätetty muodostaa toimialat läpileikkaa-
va kaupunkiyhteinen hallintamalli. Toimialat ylittävä ohjausryhmä on 
aloittanut toimintansa vuoden 2021 alussa ja vastaa kriittisistä linjauk-
sista sekä ohjaa, tukee ja seuraa tila- ja resurssipalveluiden etenemis-
tä. Palvelua ja prosesseja kehitetään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
johdolla.

Asukaskäyttöön tarkoitetut tilat

Tällä hetkellä kaupunki tarjoaa Varaamo-palvelun kautta asukaskäyt-
töön monipuolisia tiloja ympäri kaupunkia ja tilojen määrää lisätään jat-
kuvasti. Ympärivuotisesti kuntalaisten varattavissa ovat tällä hetkellä yli 
kolmekymmentä kokoustamiseen tai ryhmätyöskentelyyn soveltuvaa ti-
laa, kaksikymmentä pientä työskentelytilaa sekä useita erilaisia harras-
tustiloja. Harrastamista tukevia tiloja, kuten soittamiseen tai äänittämi-
seen, ruoanlaittoon, liikuntaan ja pelaamiseen soveltuvia tiloja
on noin kaksikymmentä. 

Lisäksi kesäkaudella on varattavissa yli viisikymmentä muuta tilaa: 28 
ulkotapahtumatilaa, 18 tenniskenttää sekä ulkoilusaarien kaksi kokous-
huvilaa, kolme saunaa ja kolme mökkiä. Vuoden 2020 aikana palve-
luun tuotiin varattavaksi 51 uutta tilaa eri puolilta kaupunkia. Yhteensä 
Varaamo-palvelussa on kuntalaisten varattavissa tällä hetkellä noin 
130 kaupungin tilaa. Tämänhetkisestä asukaskäyttöön soveltuvasta ti-
la- ja resurssikapasiteetista kuitenkin vasta pieni osa on saatavilla ny-
kyisen Varaamo-palvelun kautta. Varattavien tilojen määrä voidaan 
kymmenkertaistaa seuraavien vuosien aikana, palvelujen luopuessa 
erillisjärjestelmistä ja rakenteista.

Varaamo.hel.fi kehittää monipuolisesti tilojen löydettävyyttä ja saata-
vuutta. Kaupungin tilojen varaaminen, käyttöön liittyvien varausvahvis-
tusten ja sopimusten tekeminen keskitetään jatkossa entistä kiinteäm-
min varaamo.hel.fi -palveluun. Tilojen löydettävyyden ja paremman 
kuntalaiskokemuksen tarjoamiseksi kaupungin tila- ja resurssivaraus-
järjestelmät kootaan yhdeksi palvelualustaksi ja päällekkäisistä järjes-
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telmistä luovutaan hallitusti. Nykyisten järjestelmien korvaaminen edel-
lyttää kaupunkiyhteistä kehitystyötä sekä tilavarauspalvelun ja hinnoit-
telun uudelleentarkastelua. Asukaskäytön mahdollistaminen varsinai-
sen käyttöajan ulkopuolella, eli tilojen omavalvontakäyttö, edellyttää
yksityiskohtaisia tarkkoja selvityksiä ja uudistuksia tila- ja kiinteistökoh-
taisesti sekä laajempia kaupunkitasoisia linjauksia. Turvallisuuskeskei-
nen työ on hidasta, mutta konkretisoituu varattaviksi tiloiksi vähitellen.

Käyttäjilleen maksuttomia tiloja tarjoavat esimerkiksi kirjastot ja nuori-
sotilat. Näiden lisäksi kaupunki tarjoaa käyttäjille lähes maksuttomia ti-
loja, joita subventoidaan kaupungin omien toimialojen kautta. Tilakäy-
tön subventoinnista päättävät pääsääntöisesti käyttäjätoimialat itse lau-
takuntiensa
kautta ja talousarvioonsa perustuen. 

Tilojen saatavuuden edistäminen

Kaupungin tavoitteena on jatkossakin lisätä avointa ja maksutonta tila-
tarjontaa kaupunginosissa toimialojen yhteistyönä osana erilaisten pe-
ruskorjaus- ja uudiskohteiden suunnittelua ja toteutusta. Tilatarjontaa 
kasvatetaan palveluiden mahdollistamien resurssien ja olosuhteiden 
puitteissa, huomioiden, että tiloja käytetään ensisijaisesti siihen tarkoi-
tukseen, johon tilat on alun perin osoitettu. Tilasuunnittelussa huomioi-
daan alueen asukkaiden ja sidosryhmien tarpeita sekä kuullaan ja osal-
listetaan erilaisia sidosryhmiä. On tärkeää, että jatkossa avoimen ja 
maksuttoman tilankäytön tarpeet huomioidaan entistä kiinteämmin 
osana koko kaupungin palveluverkko- ja tilasuunnittelua jo asemakaa-
voituksen aikana. Näiden palvelutarpeiden suunnitteluperiaatteiden 
määrittelyä edistetään toimialojen yhteistyönä. 

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kasvatus- ja 
koulutuslautakunnan lausunnot. Kaupunginhallituksen vastaus on lau-
suntojen 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
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuutettu Mari Holopaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.03.2021 § 72

HEL 2020-012441 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Mari Holopaisen ja 14 muun valtuutetun avointa ja maksutonta tilaa jo-
kaiseen kaupunginosaan koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

"Aloitteessa esitetään, että kaupunki varmistaa sekä olemassa olevien 
alueiden että uusien kaavoituksen yhteydessä riittävien avoimien tilojen 
saatavuuden.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kuntalaisten on mahdollista 
saada käyttöönsä sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalve-
lujen ylläpitämien asukastalojen ja lähiöasemien tiloja joko maksutto-
masti tai kohtuullista korvausta vastaan. Asukastaloja ja lähiöasemia 
on ympäri Helsinkiä (Pihlajamäki, Malmi, Maunula, Oulunkylä, Alppila, 
Punavuori, Vuosaari ja Kontula). Näiden tilojen käyttö on suunnattu 
alueen asukkaiden maksuttomaan tai hyvin edulliseen poliittisesti ja 
uskonnollisesti sitoutumattomaan päihteettömään toimintaan. Asuka-
sosallisuusrahasta yhdistys voi hakea rahoitusta vuosittain tilojen vuok-
ranmaksun tukemiseen Helsingin kaupungilta. Kuntalaisilla on mahdol-
lisuus myös varata tai vuokrata tiloja seniorikeskuksista sekä matalan 
kynnyksen päivätoimintapaikoista.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että yleensä uusien sosi-
aali- ja terveydenhuollon keskusten (terveys- ja hyvinvointikeskukset, 
perhekeskukset, seniorikeskukset) suunnittelu edellyttää toimintaan 
soveltuvan tontin muodostamista ja asemakaavamuutosta. Keskukset 
toteutetaan toiminnan edellyttämän tilaohjelman mukaisesti, joissa en-
sisijaisena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanotto- ja palveluti-
lat, seniorikeskuksissa asukastilat ja keskuksen asukkaiden toimintaan 
liittyvät palvelu- ja aputilat. Osa uusien keskusten toimintojen käyttöön 
tulevista tiloista on kaikille suunnattua soveltuvaa ja avointa tilaa, mutta 
suurin osa tiloista suunnitellaan tietyille asiakasryhmille ja on kohden-
nettua toimitilaa (esimerkiksi vastaanottohuoneet), jossa toimintaa to-
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teutetaan. Esimerkkeinä avoimista ja kaikille soveltuvista tiloista ovat 
perhekeskusten perhekahvilat, terveys- ja hyvinvointikeskusten kahvila-
ravintolat henkilökunnalle ja keskuksissa asioiville asiakkaille ja kau-
punkilaisille sekä avoimet tapahtumatorit ja sosiaali- ja terveystoimen 
kolmannen sektorin yhteistyötahojen toiminnalle tarkoitetut varattavat 
tilat.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei vastaa koko kaupungin asukastilojen 
suunnittelusta ja toteutuksesta, vaan eri toimialoilla on omia ratkaisuja 
asukastiloihin (esim. Maunula-talo), myös monihallintokuntaisesti. Li-
säksi eri kaupunginosayhdistykset ylläpitävät asukkaille tarkoitettuja 
avoimia ja maksuttomia tiloja sekä eri alueilla sijaitsevat kiinteistö-
osakeyhtiöt hallinnoivat taloyhtiöiden kerho- ja asukastiloja. Kaupungin 
osallistavan budjetoinnin rahoitusta voivat kaikki kuntalaiset hyödyntää 
mahdollisten uusien asukastilojen perustamiseen osallistumalla ideoin-
tiin ja tekemällä ehdotuksia. Sosiaali- ja terveystoimiala pyrkii omalta 
osaltaan varmistamaan asukastalojen ja lähiöasemien toimitilojen käyt-
töä avoimuusperiaatteella maksuttomina tai kohtuuhintaisina helsinki-
läisille. Pandemian aikana asukastalojen ja lähiöasemien toiminta on 
ollut ohjeistuksen mukaan suljettuna, ainoastaan digineuvontaa on tar-
jottu asiakkaille ajanvarauksella. Pandemian väistyttyä toiminta ja pal-
velut sekä asukastalojen ja lähiöasemien aukioloajat palaavat normaa-
leiksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveystoimialan ylläpitämä asukastalojen ja lähiöasemien 
toiminta, palvelut ja tilat ovat tarjolla kaikille kuntalaisille joko täysin 
maksuttomasti tai kohtuullista korvausta vastaan. Kaikille avoimella va-
rausmahdollisuudella halutaan varmistaa, että alueilla on tiloja eri ryh-
mien tarpeisiin. Kaupunkilaisten osallisuutta, omaehtoista ryhmä- ja 
harrastustoimintaa, oppimista ja vertaisryhmätoimintaa voidaan tukea 
ja edistää tarjoamalla avoimia ja maksuttomia/kohtuuhintaisia tiloja eri-
laisten ryhmien käyttöön, jotta tilojen puute ei estä toiminnan aloittamis-
ta."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kati Hynninen, toimitila-asiantuntija, puhelin: 310 46701

kati.hynninen(a)hel.fi
Irene Pudassalo-Thurman, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 24323

irene.pudassalo-thurman(a)hel.fi
Pirjo Sipiläinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.03.2021 § 40

HEL 2020-012441 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki omilla 
toimillaan lisää tilojen saatavuutta eri alueilla. Kaupunkistrategian mu-
kaisesti tasavertaisten mahdollisuuksien luomiseksi kulttuurin ja vapaa-
ajan toimiala varmistaa, että sen omia tiloja on helppoa ja turvallista 
käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan. Lisäksi kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta pyrkii kaupungin strategian ja kaupunginhallituk-
sen 20.8.2018 hyväksymien asukaskäytön periaatteiden mukaisesti 
osaltaan varmistamaan, että tilatarjontaa kasvatetaan kaupunginosissa 
palveluiden mahdollistamien resurssien ja olosuhteiden puitteissa, 
huomioiden, että tiloja käytetään ensisijaisesti siihen tarkoitukseen, jo-
hon tilat on alun perin osoitettu. Avointa ja maksutonta tilojen käyttöä 
edistetään jatkossakin osana toimialan peruskorjaus- ja uudisrakenta-
mishankkeiden toteutusta, ja tilojen käyttötarkoitukset on määritelty 
kaavamääräyksin sekä rakennusluvissa. Tilasuunnittelussa huomioi-
daan alueen asukkaiden ja sidosryhmien tarpeita sekä kuullaan ja osal-
listetaan erilaisia sidosryhmiä. 

Tällä hetkellä Helsingin kaupunki tarjoaa Varaamo-palvelun kautta 
asukaskäyttöön monipuolisia tiloja ympäri kaupunkia ja tilojen määrää 
lisätään jatkuvasti. Ympärivuotisesti kuntalaisten varattavissa ovat tällä 
hetkellä yli kolmekymmentä kokoustamiseen tai ryhmätyöskentelyyn 
soveltuvaa tilaa, kaksikymmentä pientä työskentelytilaa sekä useita eri-
laisia harrastustiloja. Harrastamista tukevia tiloja, kuten soittamiseen tai 
äänittämiseen, ruoanlaittoon, liikuntaan ja pelaamiseen soveltuvia tiloja 
on noin kaksikymmentä. Lisäksi kesäkaudella on varattavissa yli viisi-
kymmentä muuta tilaa: 28 ulkotapahtumatilaa, 18 tenniskenttää sekä 
ulkoilusaarien kaksi kokoushuvilaa, kolme saunaa ja kolme mökkiä. 
Vuoden 2020 aikana palveluun tuotiin varattavaksi 51 uutta tilaa eri 
puolilta kaupunkia. Yhteensä Varaamo-palvelussa on kuntalaisten va-
rattavissa tällä hetkellä noin 130 Helsingin kaupungin tilaa. Tämänhet-
kisestä asukaskäyttöön soveltuvasta tila- ja resurssikapasiteetista kui-
tenkin vasta pieni osa on saatavilla nykyisen Varaamo-palvelun kautta. 
Varattavien tilojen määrä voidaan kymmenkertaistaa seuraavien vuo-
sien aikana, palvelujen luopuessa erillisjärjestelmistä ja rakenteista.

Varaamo.hel.fi kehittää monipuolisesti tilojen löydettävyyttä ja saata-
vuutta. Kaupungin tilojen varaaminen, käyttöön liittyvien varausvahvis-
tusten ja sopimusten tekeminen keskitetään jatkossa entistä kiinteäm-
min varaamo.hel.fi -palveluun. Tilojen löydettävyyden ja paremman 
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kuntalaiskokemuksen tarjoamiseksi kaupungin tila- ja resurssivaraus-
järjestelmät kootaan yhdeksi palvelualustaksi ja päällekkäisistä järjes-
telmistä luovutaan hallitusti. Nykyisten järjestelmien korvaaminen edel-
lyttää kaupunkiyhteistä kehitystyötä sekä tilavarauspalvelun ja hinnoit-
telun uudelleentarkastelua. Asukaskäytön mahdollistaminen varsinai-
sen käyttöajan ulkopuolella, eli tilojen omavalvontakäyttö, edellyttää 
yksityiskohtaisia tarkkoja selvityksiä ja uudistuksia tila- ja kiinteistökoh-
taisesti sekä laajempia kaupunkitasoisia linjauksia. Turvallisuuskeskei-
nen työ on hidasta, mutta konkretisoituu varattaviksi tiloiksi vähitellen.

Asukaskäytön periaatteiden toimeenpanemiseksi, kaupunkiyhteisen 
tarkastelun edistämiseksi ja tilavarauskokonaisuuden hallinnoimiseksi 
on kaupungin johtoryhmässä päätetty muodostaa toimialat läpileikkaa-
va kaupunkiyhteinen hallintamalli. Toimialat ylittävä ohjausryhmä on 
aloittanut toimintansa vuoden 2021 alussa ja vastaa kriittisistä linjauk-
sista sekä ohjaa, tukee ja seuraa tila- ja resurssipalveluiden etenemis-
tä. Ohjausryhmää johtaa kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen. 
Operatiivinen tiimi, joka koostuu eri toimialojen asiantuntijoista, tukee 
ohjausryhmän työskentelyä. Hallintamallin mukaisesti kaupunginkanslia 
vastaa järjestelmäkehityksestä sekä omistaa tila- ja resurssivarauspal-
velualustan. Palvelua ja prosesseja kehitetään kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan johdolla. Kukin toimiala päättää palveluun liitettävistä tiloista 
ja niiden liittämisjärjestyksestä, tiloihin liittyvistä ohjeista ja rajoituksista 
sekä peruutusehdoista. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa tilatekni-
sen kokonaisuuden koordinoinnista, pois lukien liikunnan fyysisten tilo-
jen hallinta, sekä kaavoituksesta. Muut asukaskäyttöön liittyvät linjauk-
set toteutetaan toimialoilla kaupunginhallituksen 20.8.2018 hyväksy-
mien asukaskäytön periaatteiden pohjalta. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on tähän mennessä pyritty edistä-
mään tilojen asukaskäyttöä erityisesti kirjastopalvelukokonaisuudessa 
ja nuorisopalvelukokonaisuudessa tuomalla tiloja varattavaksi Varaa-
mo-palvelun kautta. Kirjastojen ja nuorisopalveluiden tilat muodostavat 
merkittävimmän osan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tämänhetkises-
tä tilatarjonnasta Varaamo-palvelussa. Nuorisopalveluiden tilatarjontaa 
kasvatetaan vuoden 2021 aikana entisestään, kun järjestöjen vakiovuo-
rojen haku siirtyy vaihteittain osaksi Varaamo-palvelua. Liikuntapalve-
lukokonaisuus on tuonut palveluun varattavaksi tenniskenttiä sekä me-
rellisiä palveluita kuten saunoja, mökkejä ja kokoushuviloita vuonna 
2020. Kulttuurinpalveluiden tilojen tarjoamista Varaamo-palvelun kautta 
on selvitetty vuosien 2019–2020 aikana, mutta nykyinen tilavarausjär-
jestelmä ei toistaiseksi ole mahdollistanut kulttuuripalveluiden hallin-
noimien tapahtumatilojen tuomista varattavaksi Varaamo-palvelun 
kautta. Tilavarauskokonaisuuden tärkeimmäksi kehityskohteiksi vuodel-
le 2021 on asetettu säännöllisen varaamisen kehittäminen. Tapahtu-
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matilojen ja -alueiden varaamisen kehitystyö käynnistetään loppuvuo-
desta 2021. Kehitystyössä ovat mukana kaikki toimialat.

Helsinki pyrkii jatkossa yhä enenevissä määrin mahdollistamaan avoi-
men ja maksuttoman tilan tarjontaa kaupunginosittain myös osana 
kaupungin uudiskohteiden suunnittelua. Esimerkkiä kaupunginosayh-
distyksiä ja asukkaita osallistavasta tilojen suunnittelusta edustaa Ja-
komäen uusi palvelurakennus Jakomäen sydän. Jakomäen sydämeen 
sijoittuvat peruskoulun, päiväkodin, leikkipuiston ja nuorisotalon tilat. 
Uusi palvelurakennus on suunniteltu yhdessä talon tulevien käyttäjien 
kanssa asukastoimintaa ajatellen ja siinä on osallistettu asukkaita ja 
yhdistyksiä talon suunnitteluvaiheesta alkaen. Kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyrkivät yhdessä 
edistämään ja kehittämään asukaskäytön yhteistyörakennetta. Ensim-
mäiset tilat on luovutettu käyttöön elokuussa 2020. Rakennuksen yh-
teydessä olevien liikuntasalitilojen peruskorjaus valmistuu maaliskuus-
sa 2021, jolloin koko Jakomäen sydän -palvelurakennus on valmis. Ti-
lojen hallinnointiin, luovuttamiseen ja käyttöön liittyvä työ on käynnissä. 
Jakomäen sydämen valmistuminen lisää Itä-Helsingissä alueellista tila-
tarjontaa ja toimii esimerkkinä tuleville osallistaville tilahankkeille.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteena on jatkossakin lisätä 
avointa ja maksutonta tilatarjontaa kaupunginosissa yhteistyössä kau-
punkiympäristön toimialan kanssa osana erilaisten peruskorjaus- ja uu-
diskohteiden suunnittelua. On tärkeää, että jatkossa avoimen ja mak-
suttoman tilankäytön tarpeet huomioidaan entistä kiinteämmin osana 
koko kaupungin palveluverkko- ja tilasuunnittelua. Näiden palvelutar-
peiden suunnitteluperiaatteiden määrittelyä toimiala edistää yhteistyös-
sä muiden toimialojen kanssa.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marika Westman, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 71574

marika.westman(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.03.2021 § 180

HEL 2020-012441 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon liitteenä 
olevasta Mari Holopaisen valtuustoaloitteesta avoimesta ja maksutto-
masta tilasta jokaiseen kaupunginosaan:
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kannatettavana, että toimialan 
käytössä olevien tilojen asukaskäyttöä lisätään edelleen. Kaupungin-
hallituksen vuonna 2020 hyväksymässä toimitilastrategiassa tavoitel-
laan sitä, että kaupungin tilat pystyvät palvelemaan erilaisia käyttäjiä  ja 
siten tilat tehdään mahdollisimman monikäyttöisiksi ja tilojen iltakäyttö 
mahdollistetaan. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala luovuttaa tällä hetkellä asukas-
käyttöön laajasti hallinnassaan olevien toimipisteiden tiloja eri kaupun-
ginosissa. Asukaskäyttöön voi varata leikkipuistojen ja päiväkotien tilo-
ja, koulujen luokkahuoneita, aineopetustiloja, auditorioita, ruokasaleja 
ja muita erikoistiloja. Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen asukaskäy-
tön varaaminen tapahtuu kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapal-
veluiden kautta. Kouluja ja oppilaitoksia, joiden tiloja luovutetaan asu-
kaskäyttöön on noin 140, leikkipuistoja noin 40 ja päiväkoteja arviolta 
25–30. Tilat sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. 

Tilojen asukaskäyttö kouluissa, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa on tur-
vallisuussyistä sekä tilojen korkean käyttöasteen vuoksi mahdollista 
vain varsinaisen toiminta-ajan ulkopuolella. Asukaskäytön aukioloajat 
ovat pääsääntöisesti arkisin klo 17.00–21.00, viikonloppuisin klo 9.00–
21.00, varausaikoja on laajennettu tapauskohtaisesti erityisesti liikunta-
harrastuksien järjestämiseksi.

Leikkipuistoissa voidaan pienimuotoisesti myös aamupäivisin käyttää ti-
loja pikkulapsiperheiden omaehtoiseen toimintaan tai järjestötoimin-
taan. Lisäksi leikkipuistot ovat kokoontumispaikkoja lapsiperheille, jois-
sa arkipäivisin ulkoilun lisäksi voi mm. käyttää tiloja ruuan lämmittämi-
seen, kahvinkeittoon ja wc-käyttöön. 

Kaupunki toteuttaa kaikissa uusissa rakennushankkeissaan mahdolli-
suuksia tilojen asukaskäytölle. Tähän varaudutaan muun muassa osoit-
tamalla selkeästi tiettyjä tiloja asukaskäyttöön, jolloin voidaan varautua 
sisäänkäynneillä, kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelyillä siten, että tilojen 
varaaminen ja käyttö on kaikkien osapuolien kannalta turvallista. Myös 
vanhojen kiinteistöjen lukituksia uusitaan asukaskäytön lisäämiseksi.

Tiloista perittävät maksut

Osassa kouluja, leikkipuistoissa sekä päiväkodeissa, tiloja voi saada 
käyttöön siten, että käyttäjä huolehtii itse tilojen valvonnasta ja siistimi-
sestä. Tällöin käyttäjältä peritään alhaisempi, niin kutsuttu omavalvon-
tahinta. Mikäli tiloihin hankitaan iltavalvoja, tilojen käyttömaksu on kor-
keampi. 

Asukaskäyttö on tietyille käyttäjäryhmille omavalvontaperiaatteella 
maksutonta siihen soveltuvissa kiinteistöissä. Omavalvontainen asu-
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kaskäyttö on maksutonta, mikäli kyseessä on kaupungin oma toiminta, 
koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä luokkatoimikuntien, vanhem-
painyhdistysten ja vastaavien toiminta, yleishyödyllinen järjestö- ja kan-
salaistoiminta, aktivismi tapauskohtaisesti kaupungin arvojen mukai-
sesti, omaehtoinen järjestäytymätön harrastustoiminta sekä taiteen pe-
rusopetuksen ryhmä- ja yksilöopetus. 

Maksullista käyttöä on toiminta, johon liittyy yritystoimintaa tai kilpailun 
vääristymisen mahdollisuus. Uskonnollinen toiminta on maksullista, mi-
käli tilaisuudessa ei ole avoimeen kutsuun pohjautuen edustettuna 
useampia uskonnollisia vakaumuksia. Yksittäisen puolueen tai ehdok-
kaan järjestämistä vaalitilaisuuksista peritään aina maksu. Lisäksi toi-
minta, joka on suunnattu pääasiassa muille kuin helsinkiläisille, on 
maksullista.

Toimialan tilojen asukaskäyttöä pyritään entisestään laajentamaan tilo-
jen omavalvontaa lisäämällä. Tavoitteena on toimialan kaikkien tilojen 
varaamisen keskittäminen samaan varausjärjestelmään, lisäksi parhail-
laan selvitetään myös kaupungin yhteistä tilavarausjärjestelmää.

Vaikutusten arviointi

Toimialan tilojen asukaskäytöllä on myönteisiä vaikutuksia alueiden 
asukkaiden arkeen. Tiloja käytetään muun muassa lasten- ja aikuisten 
monipuoliseen harrastustoimintaan, taloyhtiöiden kokoontumisiin, eri-
laisen vapaaehtoistoiminnan kokoustiloina lisäksi tiloissa järjestetään 
juhlia ja tapahtumia. Tilojen asukaskäyttö vahvistaa asukkaiden oma-
aloitteellisuutta sekä yhteisöjen alueellista osallistamista ja yhteistoi-
mintaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että asukaskäytön laa-
jentuessa parannetaan edelleen tilojen kulunvalvontaa ja siihen liittyviä 
teknisiä järjestelmiä sekä kaupungin yhteistä tilavarausjärjestelmää. 
Tähän tulee osoittaa riittävät varat toimialoille. Sähköistä varausjärjes-
telmää tulee kehittää asukasystävällisemmäksi. Asukaskäytöstä aiheu-
tuvat kustannukset eivät saa rasittaa kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan perustehtävää.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.03.2021 § 120
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Hankenumero 5264_192

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle:

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin ensimmäisen toimiti-
lastrategian 22.6.2020 (§ 24). Strategiassa kiinteistöomaisuuden hallin-
taa ja hoitoa ohjataan aiempaa tavoitteellisempaan suuntaan niin, että 
tilat kestävät aikaa ja pystyvät palvelemaan erilaisia käyttäjiä. Strate-
gian edellyttämän toimintatavan mukaisesti kaupungin tilat tehdään 
mahdollisimman monikäyttöisiksi ja tilojen iltakäyttö mahdollistetaan. 
Yhteistilojen keskittäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi mahdollistaa 
tilojen paremman toiminnallisuuden ja joustavuuden. Kaupungin omis-
tamia monikäyttötiloja ovat esimerkiksi nuorisotalot, koulut ja asukas-
puistot. Keskitettyjä yhteistilahankkeita on toteutettu esimerkiksi Ara-
bianrannassa, Kalasatamassa, Vuosaaressa ja Pasilan Postipuistossa. 

Käyttäjilleen maksuttomia tiloja tarjoavat esimerkiksi kirjastot ja nuori-
sotilat. Näiden lisäksi kaupunki tarjoaa käyttäjille lähes maksuttomia ti-
loja, joita subventoidaan kaupungin omien toimialojen kautta. Tilakäy-
tön subventoinnista päättävät pääsääntöisesti käyttäjätoimialat itse lau-
takuntiensa kautta ja talousarvioonsa perustuen. Kaupungin talousar-
viossa määritellään tilahankkeet aikatauluineen. Kaupungin omissa ti-
lahankkeissa käyttäjätoimialoille, kuten kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalle, sosiaali- ja terveystoimialalle ja kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialalle vuokrataan rakennus tai tilakokonaisuus, jonka yhteiskäytön 
mahdollistamisesta toimialat vastaavat itsenäisesti. Sisäisessä vuok-
rauksessa todelliset tilakustannukset kohdistetaan käyttäjätoimialan ta-
louteen. Tiloille, joita kaupunki ei tarvitse omassa käytössään tai joiden 
omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelu-
tilatarpeita, ei ole löytynyt kestävää talousarvion mahdollistamaa rat-
kaisua.

Kaupunkiympäristön toimialalla on parhaillaan käynnissä ydinprosessi-
työ, jonka alueellisten tilaratkaisuiden suunnittelun pääprosessissa kä-
sitellään palvelutilatarpeiden oikea-aikaista tunnistamista esimerkiksi 
kaavavarannon, rakennusoikeuden sekä talousarvioon sovittamisen 
osalta toimialojen yhteistyössä. Kaupungin omistamien tilojen osalta ti-
lantarve suunnitellaan yhteistyössä käyttäjätoimialojen kanssa jo ase-
makaavoituksen aikana. Kaavoituksen aikana voidaan määritellä esi-
merkiksi tilojen käyttötarkoitus, mutta ei niiden omistajaa tai rahoitusta. 
Esimerkiksi Vuosaaren uuden lukion kaavoituksessa on pyritty edistä-
mään vahvasti ajatusta yhteiskäytön mahdollistamisesta jo suunnittelu-
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vaiheen aikana. Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteiden (Kslk 
15.11.2016, § 377) aikaisessa vuorovaikutuksessa nousi vahvasti esiin 
alueellisten toimijoiden huoli monitoimitilojen saatavuudesta Itä-
Helsingissä. Tavoitteet ilta- ja viikonloppukäytöstä liitettiin hankkeen 
vaatimuksiin asemakaavassa ja sitä tarkentavassa korttelikortissa. 
Asemakaavan laatimisen rinnalla järjestettiin elinkaarikilpailutus kilpai-
lullisella neuvottelumenettelyllä ja korttelikortissa kuvatut tavoitteet lii-
tettiin kilpailutuksen arviointina toimivaan laatupisteytykseen. Tämän li-
säksi suunnittelua ohjattiin asemakaavoituksen, tilaajan ja palvelutar-
joajien välisissä neuvotteluissa. Arviointikriteerien kautta valikoitunut 
voittajaehdotus on rakenteilla ja aloittaa tavoitteellisesti toimintansa 
syyslukukaudeksi 2021.

Kaavoitus ei ota kantaa tilojen hintaan tai omistajuuteen, vaan tilojen 
maksuttomuuden mahdollistaminen tulee huomioida ensisijaisesti kau-
pungin talousarvioneuvotteluiden aikana. Kaupungin omistamien tilojen 
entistä aktiivisempi avaaminen ulkopuoliseen käyttöön vaatii uudenlai-
sia toimintamalleja esimerkiksi rahoituksen ja tilavarausten osalta. 
Kaupungin toimitilastrategian pohjalta erillisten monikäyttötilojen kaa-
voittamiseen, omistamiseen ja hallinnointiin ei ole perustetta.

09.03.2021 Pöydälle

02.03.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Susa Eräranta, tiimipäällikkö, puhelin: 310 32057

susa.eraranta(a)hel.fi
Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31851

pasi.lonnberg(a)hel.fi
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§ 326
V 19.5.2021, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite puisto- tai katualu-
een nimeämisestä Johan Knut Harjun mukaan

HEL 2020-013053 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki nimeää puisto- tai katualueen Johan Knut Har-
jun mukaan.

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon 
viitaten, että kirjailija ja perinteenkerääjä Johan Knut (J. K., Jukka) Har-
jun (1910–1976) uraauurtava elämäntyö liittyy Helsinkiin ja erityisesti 
sen itäiseen, Pitkänsillan pohjoispuoliseen kantakaupunkiin ja ranta-
alueisiin. J. K. Harju dokumentoi yhteiskunnasta syrjäytyneiden asun-
nottomien ja alkoholistien muistitietoa, urbaania perinnettä ja kaupunki-
historiaa myös omien kokemustensa kautta. Harjun toiminta ei nauttinut 
aikalaistensa kunnioitusta eikä saanut ansaitsemaansa huomiota. Har-
ju tunsikin tekevänsä muistitiedon keruuta pyyteettömästi tulevaisuu-
den tutkimustyön tarpeisiin.
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Mahdollinen J. K. Harjun nimikkopaikka voi tulla harkittavaksi esimer-
kiksi niin sanotun Teollisuuskadun akselin ympäristössä Junatien ja 
Teollisuuskadun asemakaavan muutosten myötä Sörnäisten, Alppihar-
jun, Hermannin tai Vallilan kaupunginosassa, mikäli alueelle muodos-
tuu uusia nimettäviä paikkoja. Myös jokin muu nimettäväksi tuleva koh-
de itäisessä kantakaupungissa voi tulla kyseeseen. Tämä seutu oli 
monien vuosien ajan Harjun ominta ja tutuinta elämänpiiriä. Harjun ni-
men nostaminen esille hänelle itselleen tärkeässä ympäristössä ja hä-
neen liittyvässä paikassa toisi näkyväksi moniarvoisten ja moninaisten 
helsinkiläisten elämäntapojen kirjon sekä viestisi paikan ajallisesta ker-
roksellisuudesta. Toistaiseksi J. K. Harjun nimiaihe on viety nimistötoi-
mikunnan niin sanottuun nimipankkiin, josta se olisi otettavissa käyt-
töön, mikäli sopiva kohde tulee nimettäväksi.

Aloitteessa ehdotettu Pääskylänpuiston nimenmuutos J. K. Harjun ni-
mikkopaikaksi ei ole mahdollinen, sillä käytössä olevia nimiä ei muuteta 
ilman erityisen painavia, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyviä pe-
rusteita. Hakaniemenrannassa, johon aloitteessa myös viitataan, on 
syksyllä 2020 tullut voimaan asemakaavan muutos, jossa kaikki tar-
peelliset kohteet on vastikään nimetty.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Kaupun-
kiympäristölautakunta on antanut lausuntonsa kuultuaan asiassa ase-
makaavanimistön suunnittelusta vastaavaa nimistötoimikuntaa. Vas-
taus 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
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunkiympäristölautakunta 23.03.2021 § 145

HEL 2020-013053 T 00 00 03

Hankenumero 5264_195

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Nimistönsuunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja nimistö suunnitel-
laan asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Helsingissä on noin 7 000 
paikannimeä sekä suomeksi että ruotsiksi. Noin kahdeksan prosenttia 
nimistä on annettu henkilöiden mukaan. Henkilönnimien käyttö nimis-
tössä voi olla perusteltua, kun henkilö tai hänen elämäntyönsä liittyy lä-
heisesti nimettävään paikkaan tai alueella käytettävään nimistön aihe-
piiriin. 

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kirjailija ja perinteenkerääjä 
Johan Knut (J. K., Jukka) Harjun (1910–1976) uraauurtava elämäntyö 
liittyy Helsinkiin ja erityisesti sen itäiseen, Pitkänsillan pohjoispuoliseen 
kantakaupunkiin ja ranta-alueisiin. J. K. Harju dokumentoi yhteiskun-
nasta syrjäytyneiden asunnottomien ja alkoholistien muistitietoa, ur-
baania perinnettä ja kaupunkihistoriaa myös omien kokemustensa 
kautta. Harjun toiminta ei nauttinut aikalaistensa kunnioitusta eikä saa-
nut ansaitsemaansa huomiota. Harju tunsikin tekevänsä muistitiedon 
keruuta pyyteettömästi tulevaisuuden tutkimustyön tarpeisiin. 

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa nimistötoimikuntaa kuultuaan, että 
mahdollinen J. K. Harjun nimikkopaikka voi tulla harkittavaksi esimer-
kiksi niin sanotun Teollisuuskadun akselin ympäristössä Junatien ja 
Teollisuuskadun asemakaavan muutosten myötä Sörnäisten, Alppihar-
jun, Hermannin tai Vallilan kaupunginosassa, mikäli alueelle muodos-
tuu uusia nimettäviä paikkoja. Myös jokin muu nimettäväksi tuleva koh-
de itäisessä kantakaupungissa voi tulla kyseeseen. Tämä seutu oli 
monien vuosien ajan Harjun ominta ja tutuinta elämänpiiriä. Harjun ni-
men nostaminen esille hänelle itselleen tärkeässä ympäristössä ja hä-
neen liittyvässä paikassa toisi näkyväksi moniarvoisten ja moninaisten 
helsinkiläisten elämäntapojen kirjon sekä viestisi paikan ajallisesta ker-
roksellisuudesta. Toistaiseksi nimistötoimikunta vei J. K. Harjun niin 
sanottuun nimipankkiin, josta nimiaihe olisi otettavissa käyttöön, mikäli 
sopiva kohde tulee nimettäväksi.

Nimistötoimikunta mainitsee 10.2.2021 antamassaan lausunnossa, että 
ehdotettu Pääskylänpuiston nimenmuutos J. K. Harjun nimikkopaikaksi 
ei ole mahdollinen, sillä käytössä olevia nimiä ei muuteta ilman erityi-
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sen painavia, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyviä perusteita. 
Hakaniemenrannassa, johon aloitteessa myös viitataan, on syksyllä 
2020 tullut voimaan asemakaavan muutos, jossa kaikki tarpeelliset 
kohteet on vastikään nimetty.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 10.02.2021 § 8

HEL 2020-013053 T 00 00 03

Nimistötoimikunta antoi lausunnon kaupunkiympäristölautakunnalle: 

Nimistötoimikunta toteaa Helsingin kaupungin vakiintuneista nimeä-
misperiaatteista, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi 
voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti mer-
kittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai 
asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai hen-
kilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen 
historiallista kerrostuneisuutta. Helsingin muistonimiperiaatteet noudat-
tavat YK:n ja suomen kielen lautakunnan suosituksia.

Itseoppineen kirjailijan ja perinteenkerääjän Johan Knut (J. K., Jukka) 
Harjun (1910–1976) elämäntyö liittyy erottamattomasti Helsinkiin ja eri-
tyisesti sen itäiseen kantakaupunkiin. 1960–1970-luvuilla Harju keräsi 
ja talletti yhteiskunnasta syrjäytyneiden asunnottomien ja alkoholistien 
muistitietoa sekä omia kokemuksiaan ja havaintojaan yli 20 000 sivun 
verran Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon. Harjun tekstit ei-
vät juuri saaneet arvostusta hänen elinaikanaan, ja yleiseen tietoisuu-
teen hän nousi vasta vuodenvaihteessa 2019–2020, jolloin Helsingin 
kaupunginmuseossa järjestettiin osin Harjun keruutietoihin ja kirjoituk-
siin perustuva Pullopostia Kurvista -näyttely. 

Valtuutetun aloitteessa ehdotettu Pääskylänpuiston nimenmuutos J. K. 
Harjun nimikkopaikaksi ei ole mahdollinen, sillä käytössä olevia nimiä 
ei muuteta ilman erityisen painavia, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen 
liittyviä perusteita. Toisessa ehdotetussa paikassa, Hakaniemenran-
nassa, on syksyllä 2020 tullut voimaan asemakaavan muutos, jossa 
kaikki tarpeelliset kohteet on vastikään nimetty. 
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Harjun henkilöhistoriaan liittyvä mahdollinen muistamisen paikka saat-
taa avautua tulevaisuudessa esimerkiksi niin sanotun Teollisuuskadun 
akselin ympäristössä, kun asemakaavan muutokset Junatien ja Teolli-
suuskadun seutuvilla käynnistyvät. Myös jokin muu asemakaavojen 
ajantasaistamiseen tai täydennysrakentamiseen liittyvä asemakaavan 
muutos saattaa tuoda uusia nimeämisen mahdollisuuksia itäisessä 
kantakaupungissa. 

Nimistötoimikunta kiittää aloitteesta ja päättää hyväksyä J. K. Harjun 
nimen niin sanottuun nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä var-
ten. Nimistötoimikunta suosittaa myös selvittämään vaikkapa nimikko-
tapahtuman järjestämistä tai muita, kaavanimeä ketterämpiä muistami-
sen ja tunnetuksi tekemisen tapoja, kuten muistolaattaa, nimikkopenk-
kiä, nimikkopuuta tai vastaavaa. Asunnottomia alkoholisteja on muistet-
tu Arvo Kustaa Parkkilan (1905–1978) muistoksi Lapinlahdenpuistik-
koon pystytetyllä Ihminen nousee roskalaatikosta -näköisveistoksella 
(Oskars Mikāns, 2001).

Nimistötoimikunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti 
kokouksessa.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 327
V 19.5.2021, Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite turvapaikanhaki-
joiden lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen

HEL 2020-013662 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti 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 Dan Koivulaakson aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Dan Koivulaakso ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki järjestää turvapaikanhakijalapsille varhaiskas-
vatusta samoilla ehdoilla kuin kaikille muillekin lapsille. Aloitetta perus-
tellaan muun muassa sillä, että pitkistä turvapaikanhakuprosesseista 
johtuen lapset voivat jäädä vaille varhaiskasvatusta jopa usean vuoden 
ajan. Lisäksi turvapaikanhakijoiden lapset ovat jo nykyisellään oikeutet-
tuja perusopetukseen osallistumiseen.

Kaupunginhallitus pitää sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kasvatus- 
ja koulutuslautakunnan tapaan kannatettavana, että kansainvälistä 
suojelua hakevien perheiden lapsille myönnetään oikeus
varhaiskasvatukseen tilanteissa, joissa varhaiskasvatukseen osallistu-
minen on lapsen edun mukaista. Turvapaikanhakijalasten oikeus var-
haiskasvatukseen on perusteltua myös tasa-arvon edistämisen näkö-
kulmasta.
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Helsingissä järjestetään varhaiskasvatusta varhaiskasvatuslain 6 §:n 1 
momentin mukaan lapselle, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu 
kotikunta Helsinki on. Turvapaikanhakijoiden lapsilla ei ole subjektiivis-
ta oikeutta varhaiskasvatukseen ennen perheen oleskelulupaa. Var-
haiskasvatusikäisiä lapsia on Helsingin vastaanottokeskuksen palve-
luissa tällä hetkellä 35. Maahanmuuttovirasto ohjaa, valvoo ja rahoittaa 
Helsingin vastaanottokeskuksen toimintaa. 

Voimassa olevan toimintamallin mukaan sosiaalityöntekijä tekee yh-
dessä asiakasperheen, lastensuojelun ja vastaanottokeskuksen kanssa 
arvion lapsen ja perheen tuen tarpeista. Arvioinnin pohjalta varhaiskas-
vatuspaikka voidaan myöntää turvapaikanhakijan tai paperittoman per-
heen lapselle. Turvapaikanhakijalapset pääsevät varhaiskasvatuksen 
piiriin aina, jos lapsella on lastensuojelun asiakkuus ja lastensuojelun 
sosiaalityöntekijä pitää päiväkotia tarpeellisena lapsen kasvun ja kehi-
tyksen kannalta sekä vanhempien jaksamisen tukemiseksi. Varhais-
kasvatusta on voitu hakea lapselle myös muun lapsen hoidosta vas-
taavan viranomaistahon suosituksesta. Mikäli on arvioitu, että erityisen 
tuen tarpeessa oleva lapsi tai vanhemmat hyötyvät varhaiskasvatuk-
sesta, on sitä järjestetty. 

Vastaanottokeskus vastaa tällä hetkellä varhaiskasvatuksen kustan-
nuksista, jos varhaiskasvatus nähdään erityisen tuen tarpeeseen pe-
rustuvana välttämättömänä sosiaalipalveluna. Mikäli varhaiskasvatusta
järjestetään varhaiskasvatuslain perusteella, kustannuksista vastaa 
kunta. Vastuu varhaiskasvatuksen järjestämisestä kuuluu kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialalle.

Turvapaikanhakijoiden tilanteen selvittely voi kestää jopa vuosia. Uusi 
varhaiskasvatuslaki nostaa lapsen edun keskeiseksi ja korostaa aiem-
paa vahvemmin lapsen edun ensisijaisuutta varhaiskasvatuksen suun-
nittelussa, järjestämisessä, tuottamisessa tai siitä päätettäessä. Laadu-
kas varhaiskasvatus on erityisen tärkeää niille lapsille, joiden elämässä 
on useampi riskitekijä, kuten vanhempien matala koulutustaso, erityi-
sen tuen tarve tai vieraskielisyys. 

Lapsen edun mukaisesti on perusteltua nähdä varhaiskasvatus myös 
turvapaikanhakijoiden lasten oikeutena. Vasta maahan tulleelle lapselle 
on kuitenkin varattava aikaa sopeutua perheen uusiin olosuhteisiin ja 
lapsen tilanne sekä etu tulee arvioida ennen varhaiskasvatukseen ha-
keutumista. Varhaiskasvatukseen osallistuminen voi tukea turvapai-
kanhakijalapsen päivärytmiä sekä kielellisiä valmiuksia. Varhaiskasva-
tuksen piirissä on mahdollisuus luoda sosiaalisia suhteita ja saada kon-
takti myös suomalaiseen kulttuuriin. Varhaiskasvatukseen osallistumi-
nen voi ennaltaehkäistä myöhäisempää erityispalvelujen tarvetta.
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Aloitteesta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 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
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.03.2021 § 71

HEL 2020-013662 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Dan Koivulaakson ja 19 muun valtuutetun aloit-
teesta koskien turvapaikanhakijoiden lasten oikeutta varhaiskasvatuk-
seen:

"Aloitteessa esitetään, että Helsinki esiopetuksen lisäksi järjestää tur-
vapaikanhakijalapsille varhaiskasvatusta samoilla ehdoilla kuin kaikille 
muillekin lapsille.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa valtuustoaloitetta, jossa kan-
sainvälistä suojelua hakevien perheiden lapsille myönnetään oikeus 
varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatukseen osallistumisen tulee olla 
lapsen edun mukaista.

Nykytilanteen kuvaus

Valtionhallinnossa maahanmuuttovirasto ohjaa, valvoo ja rahoittaa Hel-
singin vastaanottokeskuksen toiminnan. Helsingin vastaanottokeskuk-
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seen kuuluvat Punavuoren toimipiste ja yksityismajoituspalvelupiste. 
Varhaiskasvatusikäisiä lapsia vastaanottokeskuksen palveluissa on täl-
lä hetkellä 35. Maahanmuuttovirastosta saadun Migrin tilaston mukaan 
Helsinkiin on saapunut vuoden 2019 aikana 1–5-vuotiaita lapsia 81 ja 
vuoden 2020 aikana heitä on saapunut 22.

Helsingin kaupunki tuottaa kansainvälistä suojelua hakeville perheille ja 
aikuisille vastaanottolain (746/2011) mukaisia välttämättömiä sosiaali- 
ja terveyspalveluja. Turvapaikanhakijoiden lapsilla ei ole subjektiivista 
oikeutta varhaiskasvatukseen ennen perheen oleskelulupaa. Nykykäy-
tännön mukaan turvapaikanhakijalapset pääsevät varhaiskasvatuksen 
piiriin aina, jos lapsella on lastensuojelun asiakkuus ja lastensuojelun 
sosiaalityöntekijä pitää varhaiskasvatusta tarpeellisena lapsen kasvun 
ja kehityksen sekä vanhempien jaksamisen tukemiseksi. Varhaiskasva-
tusta on voitu hakea lapselle myös muun lapsen hoidosta vastaavan vi-
ranomaistahon suosituksesta. Mikäli on arvioitu, että erityisen tuen tar-
peessa oleva lapsi tai vanhemmat hyötyvät varhaiskasvatuksesta, on 
sitä järjestetty. 

Vastaanottokeskus vastaa tällä hetkellä varhaiskasvatuksen kustan-
nuksista, jos varhaiskasvatus nähdään erityisen tuen tarpeeseen pe-
rustuvana välttämättömänä sosiaalipalveluna. Mikäli varhaiskasvatusta 
järjestetään varhaiskasvatuslain perusteella, kustannuksista vastaa 
kunta. Vastuu varhaiskasvatuksen järjestämisestä kuuluu kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialalle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Turvapaikanhakijoiden tilanteen selvittely voi kestää vuosia. Lapsen 
edun mukaisesti on perusteltua oikeuttaa subjektiivinen varhaiskasva-
tusoikeus myös turvapaikanhakijoiden lapsille. Vasta maahan tulleelle 
lapselle on kuitenkin varattava aikaa sopeutua perheen uusiin olosuh-
teisiin ja lapsen tilanne sekä etu tulee arvioida ennen varhaiskasvatuk-
seen hakeutumista. 

Varhaiskasvatukseen osallistuminen voi tukea turvapaikanhakijalapsen 
päivärytmiä sekä kielellisiä valmiuksia. Varhaiskasvatuksen piirissä on 
mahdollisuus luoda sosiaalisia suhteita ja saada kontakti myös suoma-
laiseen kulttuuriin. Varhaiskasvatukseen osallistuminen voi ennaltaeh-
käistä myöhäisempää erityispalvelujen tarvetta."

Käsittely

30.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
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Vastaehdotus 1:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta ei kannata tätä valtuutettu Dan Koi-
vulaakson ym. aloitetta koskien turvapaikanhakijoiden lasten oikeutta 
varhaiskasvatukseen. Hallitus ja eduskunta päättävät Suomen maa-
hanmuuttopolitiikasta, mutta maahanmuuton kustannuksista iso osa 
lankeaa ajan myötä kuntien maksettavaksi. Kuten lausunnon viimei-
sessä kappaleessa ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia 
lukee, vastaanottokeskus vastaa tällä hetkellä varhaiskasvatuksen kus-
tannuksista turvapaikanhakijoiden lapsille: Vastaanottokeskus vastaa 
tällä hetkellä varhaiskasvatuksen kustannuksista, jos varhaiskasvatus 
nähdään erityisen tuen tarpeeseen perustuvana välttämättömänä sosi-
aalipalveluna."

On johdonmukaista, että Suomen valtio velvoitettaisiin maksamaan tur-
vapaikanhakijoiden vastaanottokulut mukaan lukien varhaiskasvatus 
jatkossakin, koska kunnat eivät päätä Suomen maahanmuuttopolitii-
kasta. Nykytilanne Helsingissä on se, että kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala vastaa varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Kasvatus-ja koulu-
tusviraston mukaan turvapaikanhakijoiden varhaiskasvatukseen tulevia 
lapsia olisi 35, jolloin kustannusarvio Helsingin kaupungille on 400 000–
500 000 euroa vuotuisena kustannuksena riippuen siitä, tulisivatko 
kaikki lapset koko ajaksi varhaiskasvatukseen.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

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

Jäsen Aleksi Niskanen jätti asiasta rauenneen vastaehdotuksensa mu-
kaisen eriävän mielipiteen.

16.03.2021 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303

viivi.vaananen(a)hel.fi
Leena Markkanen, Helsingin vastaanottokeskuksen johtaja, puhelin: 310 42901

leena.markkanen(a)hel.fi
Tarja Jokinen, Helsingin vastaanottokeskuksen johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 
310 42744

tarja.jokinen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 02.03.2021 § 150
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HEL 2020-013662 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Dan Koivulaakson aloitteesta turvapaikanhakijoiden lasten 
oikeudesta varhaiskasvatukseen:

Voimassa oleva toimintamalli Helsingissä

Helsingissä järjestetään varhaiskasvatusta varhaiskasvatuslain 6 §:n 1 
momentin mukaan lapselle, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu 
kotikunta Helsinki on. Turvapaikanhakijoiden lapsilla ei ole subjektiivis-
ta oikeutta varhaiskasvatukseen ennen perheen oleskelulupaa. 

Sosiaalityöntekijän lapsi- ja perhekohtaisen tilanteen arvioinnin pohjalta 
varhaiskasvatuspaikka voidaan myöntää turvapaikanhakijan tai paperit-
toman perheen lapselle.   

Turvapaikanhakijalapset pääsevät varhaiskasvatuksen piiriin aina, jos 
lapsella on lastensuojelun asiakkuus ja lastensuojelun sosiaalityönteki-
jä pitää päiväkotia tarpeellisena lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. 
Sosiaalityöntekijä tekee yhdessä asiakasperheen, lastensuojelun ja 
vastaanottokeskuksen kanssa arvion lapsen ja perheen tuen tarpeista. 
Mikäli arvioidaan, että lapsi hyötyy päiväkotipaikasta, se järjestetään.

Maahanmuuttovirasto ohjaa, valvoo ja rahoittaa Helsingin vastaanotto-
keskuksen toimintaa. Helsingin vastaanottokeskuksessa varhaiskasva-
tusikäisiä lapsia on muutama kymmen.

Maahanmuuttoviraston ohjeen mukaan erityisen tuen tarpeeseen pe-
rustuva varhaiskasvatus on vastaanottolain mukaista välttämätöntä so-
siaalipalvelua ja siten vastaanottokeskuksen maksettavana. 

Toimintamallin kehittäminen

Uusi varhaiskasvatuslaki nostaa lapsen edun keskeiseksi ja korostaa 
aiempaa vahvemmin lapsen edun ensisijaisuutta varhaiskasvatuksen 
suunnittelussa, järjestämisessä, tuottamisessa tai siitä päätettäessä. 

Turvapaikanhakijoiden tilanteen selvittely voi kestää pitkiä aikoja, jopa 
vuosia. Laadukas varhaiskasvatus on erityisen tärkeää niille lapsille, 
joiden elämässä on useampi riskitekijä, kuten vanhempien matala kou-
lutustaso, erityisen tuen tarve tai vieraskielisyys. 

Lapsen edun mukaisesti ja tasa-arvon edistämiseksi on perusteltua 
nähdä varhaiskasvatus myös turvapaikanhakijoiden lasten oikeutena. 
Vastaanottokeskuksessa on tärkeää kartoittaa vasta maahan tulleen 
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lapsen hyvinvointia. Lapselle varataan aikaa perheen uusiin olosuhtei-
siin sopeutumiseen ennen varhaiskasvatukseen siirtymistä. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi
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§ 328
V 19.5.2021, Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite hyönteishotellien si-
joittamisista kaupungin puistoihin

HEL 2021-000700 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 Anna Vuorjoen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Anna Vuorjoki ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että selvitetään mahdollisuus sijoittaa kaupungin puistoalueille 
kattavasti hyönteishotelleja ja muita hyönteisille sopivia pesäpaikkoja 
kuten lahopuuta.       

Helsinki suhtautuu myönteisesti mehiläispesien sijoittamiseen ja pitä-
miseen kaupungissa. Pyrkimyksenä on lisätä mehiläisten määrää kau-
pungissa.  

Helsingin viheralueet ja puistot eivät ole niin siivottuja tai steriilejä kuin 
monessa muussa suurkaupungissa, joissa on akuutti tarve hyönteisho-
telleille. Leikattuja nurmikoita on muutettu sopivissa paikoissa niittymäi-
siksi. Niittyjen ja ketojen tämänhetkinen pinta-ala Helsingissä on noin 
700 hehtaaria. Helsingin viheralueilla on luontaista ruovikkoa sekä 
metsissä ja puistoissa kolo- ja lahopuita.
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Helsinki lisää puistoihin myös niin kutsuttuja dynaamisia perennaryh-
miä, jotka ovat kuin runsaita kukkaniittyjä. Ne ovat erinomaisia ruoka-
paikkoja pölyttäjille. Kaupunkipuulinjauksen mukaisesti Helsingissä ha-
lutaan kasvattaa puistopuita mahdollisimman pitkäikäisiksi. Iäkkäät 
puistopuut ovat jo itsessään hyönteishotelleja.

Kahdelle uudelle viljelypalsta-alueelle on jo suunniteltu hyönteishotellit. 
Paikat ovat Viikinojanpuiston uusi palsta-alue ja Kiertotähdenpuiston 
uusittavat palstat Siltamäessä. Lahopuuaidat toimivat myös hyönteisten 
pesäpaikkoina. Niitä on esimerkiksi Niskalan arboretumissa, Pitkäkos-
ken luonnonsuojelualueen lähellä pellon reunassa ja Lapinlahden puis-
tossa. Lahopuuaitoja on suunniteltu myös palsta-alueille.

Hyönteishotellit sopivat hyvin erilaisille kotipihoille, omakoti-, rivi-ja ker-
rostalojenkin pihoille. Kaupunki suhtautuu myötämielisesti, jos esimer-
kiksi asukas- tai muu yhdistys sijoittaa oman hyönteishotellinsa vihera-
lueelle ja vastaa sen hoidosta.  

Saadakseen kestäviä, toimivia ja kauniita hyönteishotelleja kaupun-
kiympäristön toimiala suunnitteluttaa hyönteisasiantuntijoiden kanssa 
hyönteishotelleja. Hotellien yhteyteen sijoitetaan opastaulu, jossa ker-
rotaan pölyttäjistä. Hyönteishotelleja sijoitetaan ensisijaisesti sellaisille 
paikoille, joissa on vahva hyönteispopulaatio, mutta talvehtimispaikkoja 
puuttuu.

Kaupunkiympäristö valmistelee saatujen kokemusten perusteella hyön-
teishotelliohjeen vuoden 2022 loppuun mennessä ja lisää hotelleja so-
piville viheralueille.

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
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 30.03.2021 § 156

HEL 2021-000700 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Pölyttäjähyönteisten väheneminen on maailmanlaajuinen ongelma, jo-
ka vaikuttaa suoraan muun muassa ruoantuotantoon. Kimalaisten ja 
muiden pölyttäjien määrä on ollut Suomessakin vähenemään päin. 

Pölyttäjähyönteisille haitallisten torjunta-aineiden käytön vähentäminen 
ja kieltäminen etenee: esimerkiksi aikoinaan harmittomana pidetty gly-
fosaatti on kielletty monissa maissa. Pölyttäjille vaaralliset neonikoti-
noidit on kielletty EU:ssa ulkokäytössä, mutta kasvihuoneviljelyssä ne 
on sallittu. 

Pölyttäjät Helsingissä

Helsingillä on myönteinen linjaus mehiläispesien sijoittamiseksi ja pitä-
miseksi kaupungissa. Tahtona on saada lisää mehiläisiä kaupunkiin.

Helsingin viheralueet ja puistot eivät ole niin siivottuja tai steriilejä kuin 
monessa muussa suurkaupungissa, joissa on akuutti tarve hyönteisho-
telleille. Leikattuja nurmikoita on muutettu sopivissa paikoissa niittymäi-
siksi. Niittyjen ja ketojen tämänhetkinen pinta-ala Helsingissä on noin 
700 hehtaaria. Helsingin viheralueilla on luontaista ruovikkoa sekä 
metsissä ja puistoissa kolo- ja lahopuita. 

Helsinki lisää puistoihin myös niin kutsuttuja dynaamisia perennaryh-
miä, jotka ovat kuin runsaista kukkaniittyjä. Myös ne ovat erinomaisia 
ruokapaikkoja pölyttäjille. Kaupunkipuulinjauksen mukaisesti Helsingis-
sä halutaan kasvattaa puistopuita mahdollisimman pitkäikäisiksi. Iäk-
käät puistopuut ovat jo itsessään hyönteishotelleja.

Kahdelle uudelle viljelypalsta-alueelle on jo suunniteltu hyönteishotellit. 
Paikat ovat Viikinojanpuiston uusi palsta-alue ja Kiertotähdenpuiston 
uusittavat palstat Siltamäessä. Lahopuuaidat toimivat myös hyönteisten 
pesäpaikkoina. Niitä on esimerkiksi Niskalan arboretumissa, Pitkäkos-
ken luonnonsuojelualueen lähellä pellon reunassa ja Lapinlahden puis-
tossa. Lahopuuaitoja on suunniteltu myös palsta-alueille.
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Hyönteishotellit sopivat erittäin hyvin erilaisille kotipihoille, niin omakoti- 
rivi- kuin kerrostalojenkin pihoille. Kaupunkiympäristö suhtautuu myö-
tämielisesti, jos esimerkiksi asukas- tai muu yhdistys sijoittaa oman 
hyönteishotellinsa viheralueelle ja vastaa sen hoidosta.  Sijoittamisen 
ensimmäinen askel on olla yhteydessä kaupunkiympäristön asukas- ja 
yrityspalveluiden alueiden käyttöön.

Minkälainen hyönteishotelli sopii Helsingin yleisille alueille?

Puistoissa hyönteishotellien on hyvä olla tarpeeksi suuria ja kestäviä ja 
niiden tulee sopia paikan luonteeseen. Parhaimmillaan ne ovat silloin, 
kun ne on suunniteltu puistokohtaisesti. Valmiina saa tätä nykyä vain 
kotipihoihin soveltuvia, pienehköjä hyönteishotelleja. Hyönteishotellit 
vaativat ylläpitoa eli siistimistä vuoden parin välein. Varsinkin sen ko-
loihin laitettavaa orgaanista materiaalia pitää lisätä ja uusia. Hotellien 
runko tulee olla puistoissa kestävä. Se voi olla joko metallinen tai kivi-
nen kehikko, vankasta puutavarasta tehty tai näiden kaikkien yhdistel-
mä. Parhaimmillaan onnistunut hyönteishotelli on kuin kaunis ympäris-
tötaideteos.

Ruoan turvaaminen pölyttäjille

Jotta hyönteishotellin asukkailla ja kaikilla pölyttäjillä menisi jatkossakin 
hyvin, hyönteiset tarvitsevat ravintokasveja koko kasvukauden. Hyön-
teisillä on kova nälkä varsinkin keväisin. Pajut, erityisesti raita ja muut 
keväällä kukkivat kasvit ovat erittäin tärkeitä. Myös keväällä kukkivat 
puutarhakasvit, kuten krookukset, lumikellot ja muut sipulikasvit, tarjoa-
vat hyönteisille ravintoa silloin, kuin muuta ruokaa on vähän. 

Kesäisin pölyttäjät viihtyvät Helsingin metsissä, puistoissa ja niityillä, 
joissa on puita, varpuja, pensaita sekä yksi- ja monivuotisia kukkaryh-
miä. Lisäksi Helsingissä on kukkivia maisemapeltoja, jotka myös toimi-
vat pölyttäjien ravinnon lähteenä. Helsinki haluaa ehkäistä luontokatoa 
suosimalla monipuolisista kasvilajistoa puistoissa ja viheralueilla.

Hyönteishotellinen suunnittelu ja käytön linjaus

Saadakseen kestäviä, toimivia ja kauniita hyönteishotelleja kaupun-
kiympäristön toimiala suunnitteluttaa hyönteisasiantuntijoiden kanssa 
hyönteishotelleja. Hotellien yhteyteen sijoitetaan opastaulu, jossa ker-
rotaan pölyttäjistä. Hyönteishotelleja sijoitetaan ensisijaisesti sellaisille 
paikoille, joissa on vahva hyönteispopulaatio, mutta talvehtimispaikkoja 
puuttuu.

Kaupunkiympäristö valmistelee saatujen kokemusten perusteella hyön-
teishotelliohjeen vuoden 2022 loppuun mennessä ja lisää hotelleja so-
piville viheralueille.
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23.03.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Elina Nummi, projektisuunnittelija: 310 38475

elina.nummi(a)hel.fi
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§ 329
V 19.5.2021, Valtuutettu Jenni Pajusen aloite Kalasataman Nihdin ja 
Tervasaaren välisestä kevyen liikenteen sillasta

HEL 2021-000707 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 Jenni Pajusen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jenni Pajunen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että valtuustolle tuodaan päätettäväksi nopealla aikataululla 
suunnitelma Kalasataman Nihdin ja Tervasaaren välisen kevyen liiken-
teen sillan toteuttamisesta. Esitetyn siltayhteyden nähdään parantavan 
entisestään Nihdin saavutettavuutta ja houkuttelevuutta. 

Kaupunginhallitus merkitsi 21.9.2020 tiedoksi selvityksen valtuutettu 
Jenni Pajusen toivomusponnesta, jossa edellytettiin selvitettäväksi 
mahdollisuudet rakentaa Nihdistä Tervasaareen kevyen liikenteen silta. 
Kaupunginhallitus totesi tuolloin ponnesta saatuihin kaupunkiympäristö-
lautakunnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoihin viita-
ten, ettei jalankulun ja pyöräilyn sillan rakentaminen Nihdistä Tervasaa-
reen alueen sen hetkisessä suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa ollut 
ajankohtaista. 
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Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Kaupun-
ginhallitus katsoo kaupunkiympäristön toimialan tapaan, että jalankulun 
ja pyöräilyn sillan suunnittelu tai rakentaminen Nihdistä Tervasaareen 
ei ole tällä hetkellä ajankohtaista. Vaikka aloitteessa esitetty silta itses-
sään olisi hyvä lisä alueen reitistöön, on tarkoituksenmukaisempaa 
suunnata nykyiset resurssit kiireisempien hankkeiden edistämiseen. 

Kaupunginhallitus toteaa, että alueelle on jo tulossa Nihdin siltayhteys 
Merihakaan eli ns. Merihaansilta, jonka toteutus ajoittuu vuosille 2024-
2026. Silta parantaa Kalasataman eteläosien yhteyksiä keskustaan 
merkittävästi. Silta on varattu Kruunusillat-pikaraitiotielle, pyöräilijöille ja 
jalankulkijoille. Merihaansiltaan liittyy tulevaisuudessa Hanasaaresta 
Hiilisatamansilta, joka täydentää osaltaan baana- ja jalankulkuverkkoa. 
Hakaniemen asemakaavassa nykyinen Hakaniemen silta osoitetaan 
korvattavaksi matalammalla ja ympäristöön paremmin sopivalla ratkai-
sulla. Tämä silta parantaa osaltaan erityisesti pyöräilyn ja jalankulun 
yhteyksiä Kalasataman ja keskustan välillä.  

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Kulttuuri- 
ja vapaa-aikatoimi on viitannut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan syk-
syllä 2020 antamaan lausuntoon Nihti-Tervasaari kevyenliikenteen sil-
taa koskevasta toivomusponnesta ja ilmoittanut, ettei sen ole tarvetta 
lausua aloitteesta. 

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 Jenni Pajusen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 330
V 19.5.2021, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite hiekoituksen vä-
hentämisestä asuinalueilla

HEL 2021-000743 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 Johanna Nuortevan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Johanna Nuorteva ja 17 muuta valtuutettu esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki selvittää mahdollisuutta vähentää hiekoitusta 
ja kokeilla uudenlaisia keinoja, kuten jään karhentamista ja höyläämistä 
liukkauden estoon.

Kunnossapitolaki edellyttää, että kadut ovat käytettävissä ja turvallisia 
liikkua kaikkina vuoden aikoina. Lähtökohtana Helsingissä onkin, että 
kadulla liikkuja voi luottaa siihen, että liikkuminen on turvallista iästä tai 
toimintarajoitteista huolimatta. Kaupungin vastuulla olevien katujen, to-
rien, katuaukioiden ja puistoraittien liukkaudentorjunta suoritetaan talvi-
hoidon laatuvaatimusten sekä kiireellisyysluokituksen mukaisessa jär-
jestyksessä.

Jalkakäytävän osittainen liukkaudentorjunta
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Kaupunki on vastuussa jalankulun turvallisuudesta, ja tämä tulee taata 
kaikilla niillä väylillä, jotka ovat osoitettu talvella kuljettaviksi. Kunnos-
sapitolaki antaa kunnalle mahdollisuuden päätäntään, että tietyn kadun 
tai sen osan talvihoito ja liukkaudentorjunta jätetään suorittamatta, 
edellyttäen, että liikenteelle ei menettelystä aiheudu haittaa.

Aloitteessa mainitut katukohteet, keskusta-alueen ulkopuoliset leveät 
jalkakäytävät ja kadut, joissa jalkakäytävät ovat molemmin puolin, ovat 
pääsääntöisesti liikenteellisesti erittäin merkittäviä katukohteita, kuten 
joukkoliikennekatuja, joilla liukkauden torjunnan osittainenkin poisjät-
täminen tuotaisi huomattavaa liikenteellistä haittaa. Lisäksi kadut sijait-
sevat kokonaisvastuuhoitoalueilla, joissa kaupunki on ottanut kiinteis-
töille kuuluvat kadunhoitovelvollisuudet tehtäväkseen ja laskuttaa kiin-
teistöjä töiden suorittamisesta. 

Jalkakäytävien osittaisella liukkaudentorjunnalla aiheutettaisiin ristiriitaa 
sekä kadun kunnossapitoon, että kadun varrella olevien asukkaiden 
tasapuoliseen kohteluun, mikäli kadun toisen puolen jalkakäytävä tai 
jalkakäytävän osan liukkaudentorjunta jätettäisiin suorittamatta. Ei olisi 
selvää, kumman puolen kiinteistöjen osalta tätä haittaa voitaisiin sallia.

Liukkauden torjunnan suorittamatta jättäminen tuottaisi vaikeuksia 
myös kadun muuhun talvikunnossapitoon sekä kunnossapidon vastui-
siin. Jalankulkuväylää osittain hiekoitettaessa hiekoitussepeli leviäisi 
kuitenkin koko väylän alueelle, ja toisaalta myöskään ei voitaisi taata, 
että jalankulkija kulkee vain hiekoitetulla osalla katua tai väylää. 

Todettakoon lisäksi, että liukastumisista johtuneet kaatumisonnetto-
muudet ovat valitettavasti yleisimpiä talviajan tapaturmia, jotka aiheut-
tavat suurimman osan vuosittaisista kunnossapidon vahingonkorvaus-
vaateista ja -kustannuksista.

Liukkaudentorjuntakeinot

Katujen liukkaudentorjunnassa kustannustehokkaimmat ja nopeimmat 
menetelmät ovat hiekoitussepelin ja suolan (natriumkloridin) käyttö. 
Aloitteessa esiin nostettu karhennus kadun liukkaudentorjuntakeinona 
tarkoittaa, että kadulla olevan jäätyneen lumen pintaa rikotaan ja hio-
taan siten, että jään pinnalle syntyy uria. Jos kadulla ei ole riittävästi 
jäätynyttä lunta, karhennusta ei voida suorittaa, koska terä vaurioittaisi 
kadun päällystemateriaalia. Karhennustyö on verrattain hidasta suorit-
taa ja usein pelkkä karhennus ei ole riittävä keino liukkaudentorjuntaan, 
lisäksi tarvitaan kuitenkin hiekoitussepeliä tai suolaa.

Ilmanlaatu ja katupölyn torjunta
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Syntyvää katupölyä torjutaan Helsingissä ilmanlaadun parantamiseksi 
Helsingin ilmansuojelusuunnitelman toimintaohjelman mukaisilla toi-
menpiteillä kunnossapidon toimin. Tutkimustyö on vahvistanut, että 
käytetyt torjuntatoimet ovat olleet onnistuneita ja ne ovat vähentäneet 
huomattavasti katupölypitoisuuksia.

Kunnossapidossa käytettävät tehokkaimmat menetelmät ovat täsmä-
hiekoitus pestyllä hiekoitussepelillä, pölynsidonta varsinkin kaikkein pö-
lyisimpinä päivinä ja aikainen keväinen katujen pesu parhailla mene-
telmillä. Hiekannosto aloitetaankin heti kun säät sen sallii, yöpakkasia 
ei enää esiinny, eikä siten liukkaudentorjuntatarvetta. Toimenpiteet 
priorisoidaan vilkkaimmille reiteille, sinne missä altistujia on eniten. 

Kunnossapidon parhaimmat menetelmät

Kaupungin kunnossapidossa seurataan alan menetelmien kehittymistä, 
kuten liukkaudentorjuntamenetelmiä muualla Suomen kaupungeissa ja 
kunnissa, että kansainvälisestikin. Tästä hyvänä esimerkkinä pohjois-
maisen mallin mukainen Helsingissä nykyisin käytössä oleva pyöräväy-
lien talvihoidon harjasuolausmenetelmä.

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 Johanna Nuortevan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 20.04.2021 § 196

HEL 2021-000743 T 00 00 03
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Katujen ja jalkakäytävien talvikunnossapidosta säädetään kadun ja 
eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolaissa eli kunnos-
sapitolaissa. Kunnossapitolaki edellyttää, että kadut ovat käytettävissä 
ja turvallisia liikkua kaikkina vuoden aikoina.

Vastuujako kaupungin ja kiinteistön kesken

Helsingissä katujen kunnossapito- ja hoitovastuut jakautuvat kunnos-
sapitolain edellyttämällä tavalla ja osoittamalla vastuujaolla kaupungin 
ja kadun varrella olevien kiinteistöjen kesken. 

Kaupunki on ottanut kiinteistöjen vastuulla olevat katujen talvikunnos-
sapito- ja puhtaanapitotyöt kokonaisvastuuhoidon piiriin lukuun otta-
matta keskustan aluetta. Kaupunki laskuttaa kiinteistön omistajia näistä 
kiinteistöille lain mukaan kuuluvista töistä.

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kaupungille kuuluvista kadunpito-
velvoitteista. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala vastaa puolestaan Hel-
singin latuverkon kunnossapidosta ja saavutettavuudesta sekä Helsin-
gin ainoasta virallisesta pulkkamäestä, joka sijaitsee Paloheinässä.

Katujen liukkaudentorjunta

Kaduilla ja pyörä- sekä jalankulkuväylillä on lain mukaan saavutettava 
riittävä pito turvalliseen liikkumiseen. Lähtökohtana Helsingissä onkin, 
että kadulla liikkuja voi luottaa siihen, että liikkuminen on turvallista iäs-
tä tai toimintarajoitteista huolimatta. Kaupungin vastuulla olevien katu-
jen, torien, katuaukioiden ja puistoraittien liukkaudentorjunta suorite-
taan Helsingin kaupungin talvihoidon laatuvaatimusten sekä kiireelli-
syysluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Esimerkiksi tonttikaduilla 
yön jälkeinen liukkaus torjutaan viimeistään klo 12 mennessä

Jalkakäytävän osittainen liukkaudentorjunta

Kunnossapitolaki antaa kunnalle mahdollisuuden päätäntään, että tie-
tyn kadun tai sen osan talvihoito ja liukkaudentorjunta jätetään suorit-
tamatta, edellyttäen, että liikenteelle ei menettelystä aiheudu haittaa.

Aloitteessa ilmoitetut katukohteet, keskusta-alueen ulkopuoliset leveät 
jalkakäytävät ja kadut, joissa jalkakäytävät ovat molemmin puolin, ovat 
pääsääntöisesti liikenteellisesti erittäin merkittäviä katukohteita, kuten 
joukkoliikennekatuja, jalankulun- ja pyöräilyn pääväyliä alueen palve-
luihin tai muita suosittuja työmatka- ja vapaa-ajan reittejä. Liukkauden 
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torjunnan osittainenkin poisjättäminen tuotaisi huomattavaa liikenteel-
listä haittaa. Lisäksi kadut sijaitsevat kokonaisvastuuhoitoalueilla, joissa 
kaupunki on ottanut kiinteistöille kuuluvat kadunhoitovelvollisuudet teh-
täväkseen ja laskuttaa kiinteistöjä töiden suorittamisesta. 

Jalkakäytävien liukkaudentorjunnan toimenpiteillä on myös suuri merki-
tys kadulla olevien kiinteistöjen asukkaille. Jos kadun toisen puolen jal-
kakäytävä tai jalkakäytävän osan liukkaudentorjunta jätettäisiin suorit-
tamatta, aiheutettaisiin sen puolen kiinteistöjen asukkaille jatkuvaa hait-
taa jalankulun turvallisuuden heikentymisenä. Ei olisi selvää, kumman 
puolen kiinteistöjen osalta tätä haittaa voitaisiin sallia. Toiminnalla ai-
heutettaisiin ristiriitaa sekä kadun kunnossapitoon, että kadun varrella 
olevien asukkaiden tasapuoliseen kohteluun. 

Liukkauden torjunnan suorittamatta jättäminen tuottaisi vaikeuksia 
myös kadun muuhun talvikunnossapitoon sekä kunnossapidon vastui-
siin. Jalankulkuväylää osittain hiekoitettaessa hiekoitussepeli leviäisi 
kuitenkin koko väylän alueelle, ja toisaalta myöskään ei voitaisi taata, 
että jalankulkija kulkee vain hiekoitetulla osalla katua tai väylää. Kau-
punki on vastuussa jalankulun turvallisuudesta, ja tämä tulee taata kai-
killa niillä väylillä, jotka ovat osoitettu talvella kuljettaviksi.

Todettakoon lisäksi, että liukastumisista johtuneet kaatumisonnetto-
muudet ovat valitettavasti yleisimpiä talviajan tapaturmia. Osa liukas-
tumisista on onneksi lievempiä tapaturmia, nyrjähdyksiä tai venähdyk-
siä, tai kuntoon hoidettavissa olevia, jalan luiden tai ranteiden murtumi-
sia, mutta liukastumisesta saattaa aiheutua myös pitkäaikaista tai lop-
puikäistäkin suurta haittaa. Kaatumis- ja liukastumistapaturmat aiheut-
tavatkin suurimman osan vuosittaisista kunnossapidon vahingonkor-
vausvaateista ja -kustannuksista.

Liukkaudentorjuntakeinot

Kadun pinnan riittävä pito saavutetaan liukkaudentorjuntatoimenpitein, 
jotka ovat aloitettava, kun liukkautta esiintyy. Sääolojen mahdollisuuk-
sien mukaan liukkaudentorjuntatoimenpiteet suoritetaan jo ennakkoon.

Helsingissä jalankulun väylillä liukkaudentorjuntaan käytetään pestyä 
hiekoitussepeliä. Keskusta-alueiden vilkkaasti liikennöidyillä jalkakulun 
väylillä käytetään tarpeen vaatiessa myös suolaa, esimerkiksi sään sa-
haillessa nollan molemmin puolin ja varsinkin alkusyksystä. Pyöräteillä 
käytetään pestyä hiekoitussepeliä ja suolaa (natriumkloridi). Talvihoi-
don tehostetulla pyörätiereiteillä käytetään pääosin liuossuolaa, (kal-
siumkloridi), ja harjausta.

Ajoradoilla Helsingissä käytetään liukkaudentorjuntakeinoina suolausta 
(natriumklori) ja täsmähiekoitusta asuntokatujen risteys- ja mäkialueilla 
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sekä suojateillä. Kovimmilla pakkasilla käytetään hiekoitusta suolan te-
hon heikentyessä noin -7‒10 °C tuntumassa. 

Karhennus kadun liukkaudentorjuntakeinona tarkoittaa, että kadulla 
olevan jäätyneen lumen pintaa rikotaan ja hiotaan siten, että jään pin-
nalle syntyy uria. Karhennustyötä tehdään käyttämällä auran terää tai 
perälevyä. Jos kadulla ei ole riittävästi jäätynyttä lunta, karhennusta ei 
voida suorittaa, terä vaurioittaisi kadun päällystemateriaalia. Karhen-
nustyö on verrattain hidasta suorittaa ja usein pelkkä karhennus ei ole 
riittävä keino liukkaudentorjuntaan, lisäksi tarvitaan kuitenkin hiekoitus-
sepeliä tai suolaa.

Katujen liukkaudentorjunnassa kustannustehokkaimmat ja nopeimmat 
menetelmät ovat hiekoitussepelin ja suolan (natriumkloridin) käyttö.

Ilmanlaatu ja katupölyn torjunta

Syntyvää katupölyä torjutaan Helsingissä ilmanlaadun parantamiseksi 
Helsingin ilmansuojelusuunnitelman toimintaohjelman mukaisilla toi-
menpiteillä kunnossapidon toimin. Tutkimustyö on vahvistanut, että 
käytetyt torjuntatoimet ovat olleet onnistuneita ja ne ovat vähentäneen 
huomattavasti katupölypitoisuuksia.

Tehokkaimmat menetelmät ovat täsmähiekoitus pestyllä hiekoitussepe-
lillä, pölynsidonta varsinkin kaikkein pölyisimpinä päivinä ja aikainen 
keväinen katujen pesu parhailla menetelmillä. Toimenpiteet priorisoi-
daan vilkkaimmille reiteille, sinne missä altistujia on eniten.

Kunnossapidossa pyritään mahdollisimman vähäiseen liukkaudentor-
juntamateriaalien käyttöön ja täsmähiekoitukseen. Hiekoitustoimenpide 
lisää katupölypäästöjä, varsinkin jos hiekoitusmateriaalin laatu on heik-
ko. Helsingin kunnossapidossa käytetäänkin pestyä hiekoitussepeliä, 
josta hienoin ainesosa on poistettu. Tämä vähentää katupölyn synty-
mistä. 

Kunnossapito seuraa aktiivisesti HSY:n ilmanlaadun mittausasemien, 
ilmanlaatu nyt, katupölyarvoja. Ilmalaadun heiketessä kunnossapito le-
vittää kaduille laimeaa suolaliuosta (kalsiumkloridi), joka sitoo katupö-
lyn kadun pintaan, jotta se ei pääse leviämään hengitysilmaan.

Mahdollisimman aikainen keväinen hiekannosto ja katujen pesu vaikut-
tavat merkittävästi katupölypäästöjen vähenemiseen ja ilmanlaadun pa-
ranemiseen. Hiekannosto aloitetaankin heti kun säät sen sallii, yöpak-
kasia ei enää esiinny, eikä siten liukkaudentorjuntatarvetta. Hiekannos-
ton ja katujen pesun yhteydessä poistuu hiekoitussepelin lisäksi muu-
kin talven aikana katujen pinnoille varastoitunut hieno pölyaines, kuten 
nastarenkaiden tienpinnasta irrottama materiaali, katupölyn suurin ai-
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heuttaja sekä esimerkiksi kasvillisuudesta hienoksi jauhautuneet ainek-
set.   

Hiekannosto ja katujen pesu kestävät Helsingissä noin puolitoista kuu-
kautta. Kunnossapidon hankinnoissa on huomioitu hiekannoston merki-
tys ja hiekannostoa on pyritty entisestään aikaistamaan ja siihen käy-
tettyä kokonaisaikaa lyhentymään kunnossapidon pilottimallien avulla. 

Helsingin kaupunki on ollut mukana useissa katupölyn tutkimushank-
keissa jo vuodesta 2006 lähtien. Nykyisen tutkimushankkeen KATOA, 
Katupölyn lähteet, päästövähennyskeinot ja ilmanlaatuvaikutukset ta-
voitteena on mm. selvittää katupölypäästöihin ja -pitoisuuksiin vaikutta-
via tekijöitä sekä eri lähteiden osuuksia erilaisissa katukohteissa ja -
ympäristöissä.

Kunnossapidon parhaimmat menetelmät

Kaupungin kunnossapidossa seurataan alan menetelmien kehittymistä, 
kuten liukkaudentorjuntamenetelmiä muualla Suomen kaupungeissa ja 
kunnissa, että kansainvälisestikin. Tästä hyvänä esimerkkinä pohjois-
maisen mallin mukainen Helsingissä nykyisin käytössä oleva pyöräväy-
lien talvihoidon harjasuolausmenetelmä.

13.04.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Juha Paahtio, projektinjohtaja: 310 39650

juha.paahtio(a)hel.fi
Tarja Myller, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38538

tarja.myller(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2021 90 (196)
Kaupunginhallitus

Asia/15
03.05.2021

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

§ 331
V 19.5.2021, Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallisesta mai-
nonnasta vapaasta kaupunkitilasta

HEL 2021-001525 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mai Kivelän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mai Kivelä ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki selvittää keinot kieltää ilmastohaitallinen ulkomainonta 
Helsingissä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki huomioi tulevissa ulkomainon-
taa koskevissa kilpailutuksissaan ulkomainonnan ympäristönäkökohdat 
ja kannustaa siten mainoslaiteyrityksiä tekemään ympäristöystävälli-
sempiä valintoja.

Mainospaikkojen vuokrasopimusten yksipuolinen muuttaminen kesken 
sopimuskauden ei ole mahdollista, eikä Helsingin kaupunki vuokranan-
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tajana voi siten muuttaa ulkomainosvälinepaikkoja koskevan vuokraso-
pimuksensa ehtoja yksipuolisesti kesken sopimuskauden. Julkisena 
hankintayksikkönä Helsingin kaupungille asettaa rajoitteita myös han-
kintalaki hankintasopimuksen muuttamiselle kesken sopimuskauden.

Kaupunki ottaa vakavasti vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja 
torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Mainonnan sisällölle ase-
tettavia rajoituksia tarkastellaan seuraavan ulkomainospaikkojen vuok-
rausta koskevan kilpailutuksen yhteydessä sekä kaupunkiympäristön 
toimialalla että HKL:ssä. On kuitenkin syytä huomata, että ilmastohai-
talliseksi katsottavien tuotteiden mainontakiellolla kaupunki asettaisi 
vuokrasopimuksin vuokralaiselleen sen liiketoimintaan sellaisia ehtoja 
ja rajoituksia, jotka eivät perustu kyseisellä alalla noudatettaviin ohjei-
siin ja sääntelyyn. 

Markkinointia säännellään nykyisellään lukuisissa eri laeissa, kuten ku-
luttajansuoja-, alkoholi-, tupakka- ja lääkelaissa, jolloin kyseessä ovat 
laintasoiset rajoitteet mainostoiminnalle. Lainsäädännöstä tulevien ra-
joitusten lisäksi mainonnassa huomioidaan myös alan itsesääntelynä 
muun muassa Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt, 
Keskuskauppakamarin ja sen Mainonnan eettisen neuvoston periaat-
teet ja lausunnot sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston 
ennakkopäätökset.

Ilmastohaitallisen mainonnan määrittely tarkasti ja yksiselitteisesti on 
haastavaa ja todennäköisesti aiheuttaisi vaikeita tulkintatilanteita. Tuot-
teiden, palveluiden ja toimialojen määrittely ilmastohaitalliseksi sekä 
niiden mainontakiellon rajan asettaminen edellyttäisi yksityiskohtaista 
määrittelyä vuokrasopimuksessa esimerkiksi sen osalta, koskisiko kiel-
to ainoastaan yksittäisiä tuotteita tai palveluita vai koko yritystä tai kon-
sernia sekä sitä, miten suhtauduttaisiin sellaisiin mainoksiin, jossa si-
nänsä ilmastohaitallisia tuotteita tai palveluita tarjoava yritys mainostaa 
pelkästään mielikuvaa itsestään. Elinkeinotoiminnan rajoittamisen ohel-
la etukäteen asetettavat mainonnan sisällölliset kiellot saattavat olla 
ongelmallisia myös sananvapauden kannalta, joten tällaisten kieltojen 
tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta on syytä harkita tarkoin etukä-
teen. 

Kaupunginhallituksen vastaus on kaupunkiympäristölautakunnan ja 
HKL:n johtokunnan lausuntojen mukainen. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mai Kivelän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 08.04.2021 § 63

HEL 2021-001525 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle valtuustoaloitteesta:

Liikenneliikelaitos (HKL) on eri vuokrasopimuksilla vuokrannut metroa-
semien, liikennevälineiden ja pysäkkikatosten mainospaikkoja JC-
Decaux Finland Oy:lle. HKL:n ja JCDecaux:n välinen pysäkkikatosten 
sopimus on voimassa vähintään vuoden 2037 loppuun asti ja muut 
mainossopimukset ovat voimassa vuoden 2024 loppuun asti. Nykyisis-
sä mainossopimuksissa on mainonnan rajoituksia, jotka koskevat ”laki-
sääteisten ja hallinnollisten määräysten vastaisia, yleistä paheksuntaa 
herättäviä tai julkisen liikenteen vastaisia mainoksia”. Mainonnassa tu-
lee ottaa huomioon myös muun muassa Mainonnan eettisen neuvoston 
ratkaisut. 

Hankintalainsäädäntö asettaa rajoituksia sopimusmuutoksille sopimus-
kauden aikana. Lisäksi sopimuksia ei voida yksipuolisesti muuttaa, 
vaan muutoksista, joilla asetettaisiin mainosoperaattorille mainonnan 
sisältöä koskevia rajoituksia, olisi päästävä yhteisymmärrykseen mai-
nosoperaattorin kanssa.

HKL on sitoutunut Helsingin kaupunkistrategian linjauksiin, että Helsin-
gin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennes-
sä. Lisäksi tavoitteena on kestävän liikkumisen kulkumuoto-osuuden 
kasvattaminen ja siten liikkumisen ilmastovaikutusten minimointi. HKL 
näkee kannatettavana näiden tavoitteiden edistämisen myös sen ali-
hankkija- ja asiakasverkostossa mahdollisuuksien mukaan.  
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HKL:n näkemyksen mukaan mahdollisuuksia ilmastonäkökulmien 
huomioimiseen arvioidaan seuraavissa mainossopimusten kilpailutuk-
sissa. Ilmastohaitallisen mainonnan määrittely tarkasti ja yksiselitteises-
ti on kuitenkin haastavaa ja todennäköisesti aiheuttaisi vaikeita tulkinta-
tilanteita tiettyjen tuotteiden, palvelujen tai toimialojen kohdalla. Mikäli 
rajoituksia jossain muodossa asetettaisiin, ne eivät saisi olla tarpeetto-
man laajoja ja ne tulisi voida määritellä niin selkeiksi, että sopimus-
kumppani pystyy huomioimaan rajoitukset ja sopimuksen toteutumista 
pystytään valvomaan. Lisäksi on huomattava, etteivät esitetyn kaltaiset 
mainonnan rajoitukset perustu mainosalalla noudatettaviin ohjeisiin ja 
sääntelyyn. Tulevissa kilpailutuksissa mainosoperaattoreita ohjataan 
ympäristöystävällisempään suuntaan muillakin kuin mainonnan sisäl-
töön liittyvillä rajoituksilla, esimerkiksi asettamalla tarjouskilpailussa 
mainoslaitteiden energiankulutukseen liittyviä tai muita vastaavanlaisia 
laatukriteereitä.

Käsittely

08.04.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Johtokunta hyväksyi yksimielisesti jäsen Straniuksen vastaehdotuksen 
muuttaa lausuntoehdotusosan viidennen varsinaisen kappaleen en-
simmäinen virke kuulumaan seuraavasti:
"HKL:n näkemyksen mukaan mahdollisuuksia ilmastonäkökulmien 
huomioimiseen ARVIOIDAAN seuraavissa mainossopimusten kilpailu-
tuksissa".

sekä viidennen varsinaisen kappaleen viimeinen virke kuulumaan seu-
raavasti:
"Tulevissa kilpailutuksissa mainosoperaattoreita OHJATAAN ympäris-
töystävällisempään suuntaan muillakin kuin mainonnan sisältöön liitty-
villä rajoituksilla, esimerkiksi asettamalla tarjouskilpailussa mainoslait-
teiden energiankulutukseen liittyviä tai muita vastaavanlaisia laatukri-
teereitä".

25.03.2021 Pöydälle

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Maija Sarpo, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 310 34865

maija.sarpo(a)hel.fi
Reino Aittomäki, palveluasiantuntija, puhelin: 310 35550

reino.aittomaki(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 30.03.2021 § 157
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HEL 2021-001525 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalla on tällä hetkellä 
voimassa 31.7.2023 asti Clear Channel Suomi Oy:n kanssa solmittu 
ulkomainosvälinepaikkojen vuokrausta sekä kaupungin käyttöön tule-
vaa mainostilaa koskeva sopimus. Lisäksi kaupunkiympäristön toimiala 
vuokraa siltamainospaikkoja. Helsingin kaupunki ei hanki, eikä järjestä 
ulkomainospalvelua, vaan kaupunki vuokraa paikkoja ja tiloja tällaisen 
yritystoiminnan harjoittamiseen. Nykyisessä ulkomainosvälinepaikkoja 
koskevassa vuokrasopimuksessa on mainonnan rajoituksia, jotka kos-
kevat alkoholimainontaa sekä sitä, että ulkomainokset eivät saa olla la-
kisääteisten tai hallinnollisten määräysten vastaisia. Nykyiset vuokra-
sopimuksessa olevat rajoitteet ovat siten lainsäädäntölähtöisiä. Silta-
mainospaikkojen vuokrauksessa erityisiä rajoituksia mainosten sisällöl-
le ei ole asetettu. 

Vuokrasopimuksen yksipuolinen muuttaminen kesken sopimuskauden 
ei ole mahdollista, eikä Helsingin kaupunki vuokranantajana voi siten 
muuttaa ulkomainosvälinepaikkoja koskevan vuokrasopimuksensa eh-
toja yksipuolisesti kesken sopimuskauden. Julkisena hankintayksikkö-
nä Helsingin kaupungille asettaa rajoitteita myös hankintalaki hankinta-
sopimuksen muuttamiselle kesken sopimuskauden. 

Helsingin kaupunki ottaa vakavasti vastuunsa ilmastonmuutoksen tor-
junnassa ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Mainonnan si-
sällölle asetettavia rajoituksia tarkastellaan seuraavan ulkomainospaik-
kojen vuokrausta koskevan kilpailutuksen yhteydessä, mutta on syytä 
huomata, että ilmastohaitalliseksi katsottavien tuotteiden mainontakiel-
lolla kaupunki asettaisi vuokrasopimuksin vuokralaiselleen sen liiketoi-
mintaan sellaisia ehtoja ja rajoituksia, jotka eivät perustu kyseisellä 
alalla noudatettaviin ohjeisiin ja sääntelyyn. Markkinointia säännellään 
nykyisellään lukuisissa eri laeissa, kuten kuluttajansuoja-, alkoholi-, tu-
pakka- ja lääkelaissa, jolloin kyseessä ovat laintasoiset rajoitteet mai-
nostoiminnalle. Lainsäädännöstä tulevien rajoitusten lisäksi mainon-
nassa huomioidaan myös alan itsesääntelynä muun muassa Kansain-
välisen kauppakamarin markkinointisäännöt, Keskuskauppakamarin ja 
sen Mainonnan eettisen neuvoston periaatteet ja lausunnot sekä sosi-
aali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ennakkopäätökset.

Tuotteiden ja palveluiden määrittely ilmastohaitalliseksi sekä niiden 
mainontakiellon rajan asettaminen edellyttäisi yksityiskohtaista määrit-
telyä vuokrasopimuksessa esimerkiksi sen osalta, koskisiko kielto ai-
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noastaan yksittäisiä tuotteita tai palveluita vai koko yritystä tai konser-
nia sekä sitä, miten suhtauduttaisiin sellaisiin mainoksiin, jossa sinänsä 
ilmastohaitallisia tuotteita tai palveluita tarjoava yritys mainostaa pel-
kästään mielikuvaa itsestään. Elinkeinotoiminnan rajoittamisen ohella 
etukäteen asetettavat mainonnan sisällölliset kiellot saattavat olla on-
gelmallisia myös sananvapauden kannalta, joten tällaisten kieltojen tar-
koituksenmukaisuutta ja tehokkuutta on syytä harkita tarkoin etukäteen. 
Kaupunki huomioi tulevissa ulkomainontaa koskevissa kilpailutuksis-
saan ulkomainonnan ympäristönäkökohdat ja kannustaa siten mainos-
laiteyrityksiä tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja.

Käsittely

30.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Aloitevastauksen kohdasta neljä toinen virke muutetaan 
muodosta "Mainonnan sisällölle asetettavia rajoituksia on mahdollista 
tarkastella seuraavan ulkomainospaikkojen vuokrausta koskevan kilpai-
lutuksen yhteydessä"

muotoon "Mainonnan sisällölle asetettavia rajoituksia tarkastellaan seu-
raavan ulkomainospaikkojen vuokrausta koskevan kilpailutuksen yh-
teydessä"

Aloitevastauksen viimeinen virke:

"Kaupunki voi kuitenkin pyrkiä huomioimaan tulevissa ulkomainontaa 
koskevissa kilpailutuksissaan ulkomainonnan ympäristönäkökohdat ja 
kannustamaan siten mainoslaiteyrityksiä tekemään ympäristöystävälli-
sempiä valintoja."

korvataan seuraavalla: 

"Kaupunki huomioi tulevissa ulkomainontaa koskevissa kilpailutuksis-
saan ulkomainonnan ympäristönäkökohdat ja kannustaa siten mainos-
laiteyrityksiä tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja."

Kannattaja: Laura Rissanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Aloitevastauksen kohdasta neljä toinen virke muutetaan 
muodosta "Mainonnan sisällölle asetettavia rajoituksia on mahdollista 
tarkastella seuraavan ulkomainospaikkojen vuokrausta koskevan kilpai-
lutuksen yhteydessä" muotoon "Mainonnan sisällölle asetettavia rajoi-
tuksia tarkastellaan seuraavan ulkomainospaikkojen vuokrausta koske-
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van kilpailutuksen yhteydessä" 
Aloitevastauksen viimeinen virke: "Kaupunki voi kuitenkin pyrkiä huo-
mioimaan tulevissa ulkomainontaa koskevissa kilpailutuksissaan ulko-
mainonnan ympäristönäkökohdat ja kannustamaan siten mainoslaitey-
rityksiä tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja." korvataan seu-
raavalla:  "Kaupunki huomioi tulevissa ulkomainontaa koskevissa kilpai-
lutuksissaan ulkomainonnan ympäristönäkökohdat ja kannustaa siten 
mainoslaiteyrityksiä tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja."

Jaa-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Antti Koskela, Ja-
pe Lovén

Ei-äänet: 6
Mia Haglund, Noora Laak, Antti Möller, Laura Rissanen, Anni Sinne-
mäki, Osmo Soininvaara

Poissa: 2
Tuomas Rantanen, Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mia Haglundin vastaehdotuk-
sen äänin 6-5 (2 poissa).

23.03.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pia Hosia, lakimies: 310 39061

pia.hosia(a)hel.fi
Inkeri Lehmusoksa, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 22794

inkeri.lehmusoksa(a)hel.fi
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§ 332
V 19.5.2021, Valtuutettu Juha Hakolan aloite Lauttasaaren ala-
asteen ympäristön liikenneturvallisuuden parantamisesta

HEL 2021-001614 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 Juha Hakolan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Juha Hakola ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan seuraavia toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi 
Lauttasaaren ala-asteen koulun läheisyydessä: Lauttasaarentien Iso-
kaaren ja Särkiniementien välisen osuuden pysyvä nopeusrajoituksen 
laskeminen 30km/h, nopeusnäytön ja suojateiden huomiovalojen asen-
taminen Lauttasaarentielle Isokaaren liittymän jälkeen, kaistojen tekni-
nen kaventaminen koulun välittömässä läheisyydessä ja hidastetöyssy-
jen rakentaminen Lauttasaarentielle koulun molemmille puolille.

Lauttasaarentien kaltaisten alueellisten kokoojakatujen nopeusrajoitus 
on 40 km/h kaupunginhallituksen 9.4.2018 hyväksymien nopeusrajoi-
tusten määrittämisen periaatteiden mukaan. Erityiskohteissa, kuten 
esikaupunkien keskustojen kohdalla, voidaan alueelliselle kokoojaka-
dulle asettaa lyhyelle jaksolle rajoitus 30 km/h. Lauttasaarentie on alu-
eellinen kokoojakatu, joka palvelee kaupungin osa-alueen sisäistä lii-
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kennettä ja alueen yhteyksiä pääkatuverkkoon. Kadulla on linja-
autoliikennettä ja kadunvarsipysäköintiä. Metroliikenteen alettua raskas 
bussiliikenne väheni Lauttasaarentiellä. Nopeusrajoitus on 40 km/h 
koulun kohdalla. 

Fyysiset hidasteet ovat ongelmallisia joukkoliikenteen käyttämillä ka-
duilla ja niitä yleensä ei käytetä tämän tyyppisillä alueellisilla kokooja-
kaduilla. Lisäksi valtakunnallinen suurten erikoiskuljetusten reitti
(7x7x40 m) kulkee Lauttasaarentietä pitkin. 

Lauttasaaressa nopeusnäyttötaulut on asennettu pääbussireittien ka-
duille: Vattuniemenkadulle, Särkiniementielle, Katajaharjuntielle ja 
Lauttasaarentielle. Kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katu-
suunnittelupalvelu päättää vuosittain hankittavien nopeusnäyttötaulujen 
sijoittamisista kootusti koko kaupungin katuverkko huomioon ottaen. 
Näyttötaulujen määrä on rajallinen. Aloitteessa esitetty paikka lisätään 
ehdotettavien kohteiden listalle.

Lapsista varoittavat liikennemerkit sijaitsevat ennen Lahnalahdentien 
risteystä ja idästä päin tultaessa ennen Ruukinlahdentien risteystä. 
Myllykallion ala-asteen kohdalla on painonapeilla toimivat liikennevalot.
Nappia painamalla valot vaihtuvat punaiseksi autoille varsin nopeasti, 
joten jalankulkijan odotusaika on lyhyt. Lapsia-varoitusmerkit ovat kou-
lun läheisyydessä. Näkymät liittymissä ja suojateillä ovat hyvät. Ruukin-
landentien risteyksessä on suojatiesaareke, joka mahdollistaa ajoradan 
ylittämisen kahdessa osassa. Suojatiemerkit ovat hyvin näkyvissä ajo-
radan keskellä.

Lauttasaarentien pohjoispuolella kulkee pääpyöräreitti ja pyöräliikenne 
on vilkasta. Lauttasaarentien osuudesta välillä Ruukinlahdentie Isokaari 
on käynnistynyt 1-suuntaisten pyöräliikennejärjestelyjen katusuunnitte-
lu. Suunnitelmassa erityisesti jalankulkijoiden olosuhteita parannetaan 
siirtämällä pyöräily pyöräkaistoille. Hankkeen rakentaminen on ohjel-
moitu vuodelle 2022.

Aloitteesta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan 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
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
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suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Juha Hakolan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 30.03.2021 § 166

HEL 2021-001614 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Lauttasaarentie on alueellinen kokoojakatu, joka palvelee kaupungin 
osa-alueen sisäistä liikennettä ja alueen yhteyksiä pääkatuverkkoon. 
Kadulla on linja-autoliikennettä ja kadunvarsipysäköintiä. Metroliiken-
teen alettua raskas bussiliikenne väheni Lauttasaarentiellä. Nopeusra-
joitus on 40 km/h koulun kohdalla.  

Kaupunginhallitus hyväksyi 9.4.2018 nopeusrajoitusten määrittämisen 
periaatteet Helsingissä. Periaatteiden mukaan alueellisten kokoojakatu-
jen nopeusrajoitus on 40 km/h. Erityiskohteissa, kuten esikaupunkien 
keskustojen kohdalla, voidaan alueelliselle kokoojakadulle asettaa ly-
hyelle jaksolle rajoitus 30 km/h.    

Fyysiset hidasteet ovat ongelmallista joukkoliikenteen käyttämillä ka-
duilla ja niitä yleensä ei käytetä tämän tyyppisillä alueellisilla kokooja-
kaduilla. Lisäksi valtakunnallinen suurten erikoiskuljetusten reitti 
(7x7x40 m) kulkee Lauttasaarentietä pitkin. 

Lauttasaaressa nopeusnäyttötaulut on asennettu pääbussireittien ka-
duille: Vattuniemenkadulle, Särkiniementielle, Katajaharjuntielle ja 
Lauttasaarentielle. Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu päättää vuosit-
tain hankittavien nopeusnäyttötaulujen sijoittamisista kootusti koko 
kaupungin katuverkko huomioon ottaen. Näyttötaulujen määrä on rajal-
linen. Kyseinen paikka lisätään ehdotettavien kohteiden listalle.

Lapsista varoittavat liikennemerkit sijaitsevat ennen Lahnalahdentien 
risteystä ja idästä päin tultaessa ennen Ruukinlahdentien risteystä.  
Myllykallion ala-asteen kohdalla on painonapeilla toimivat liikennevalot. 
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Nappia painamalla valot vaihtuvat punaiseksi autoille aika nopeasti, jo-
ten jalankulkijan odotusaika on lyhyt. Lapsia-varoitusmerkit ovat koulun 
läheisyydessä. Näkymät liittymissä ja suojateillä ovat hyvät. Ruukinlan-
dentien risteyksessä on suojatiesaareke, joka mahdollistaa ajoradan 
ylittämisen kahdessa osassa. Suojatiemerkit ovat hyvin näkyvissä ajo-
radan keskellä. 

Lauttasaarentien pohjoispuolella kulkee pääpyöräreitti ja pyöräliikenne 
on vilkasta. Lauttasaarentien osuudesta välillä Ruukinlahdentie Isokaari 
on käynnistynyt 1-suuntaisten pyöräliikennejärjestelyjen katusuunnitte-
lu. Suunnitelmassa erityisesti jalankulkijoiden olosuhteita parannetaan 
siirtämällä pyöräily pyöräkaistoille. Hankkeen rakentaminen on ohjel-
moitu vuodelle 2022.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Olga Veikkolainen, liikenneinsinööri: 310 37280

olga.veikkolainen(a)hel.fi
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§ 333
V 19.5.2021, Valtuutettu Eva Biaudetin aloite ihmiskaupan uhrien 
palvelujen kehittämisestä

HEL 2021-001526 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Eva Biaudetin aloite
2 Lausunto, Helsingin poliisi, 1.3.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Eva Biaudet ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
ihmiskaupan vastaisen työn ja palvelujen kehittämistä ja kotoutumisa-
jan pidentämismahdollisuuksien selvittämistä.    

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa ehdotettua toimintaa uudiste-
taan parhaillaan valtion toimenpitein. Hallitusohjelmassa on kirjaus ih-
miskaupan uhrien aseman parantamisesta. Sosiaali- ja terveysministe-
riö on asettanut työryhmän valmistelemaan erillislakia ja muita lainsää-
däntömuutoksia. Työssä on tarkoitus selvittää myös tarvittavia asumis-
palveluja. Kotoutumisajan mahdollinen pidentäminen tullee tässä yh-
teydessä niin ikään arvioitavaksi. Työryhmän toimikausi päättyy 
31.12.2022. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan edustaja 
on nimetty työryhmän jäseneksi. Lisäksi oikeusministeriössä on valmis-
teltu ihmiskaupan vastaista toimintaohjelmaa. Kuluvan vuoden alusta 
Helsingin poliisilaitoksella on toiminut ihmiskaupparikosten tutkintaryh-
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mä, joka tekee uudenlaista moniammatillista yhteistyötä mm. työperäi-
sen ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhrien auttamiseksi.       

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
katsoo, että ihmiskaupan uhrien auttamista ja ihmiskaupan vastaista 
työtä järjestöjen ja poliisin kanssa on tarpeen terävöittää. Monialaista 
asiantuntijatyötä on syytä kehittää uudistuvan lainsäädännön pohjalta 
työryhmissä ja toimintaohjeissa mm. työllisyyspalvelujen sekä tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdista.  

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä Helsingin poliisi-
laitoksen 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 Eva Biaudetin aloite
2 Lausunto, Helsingin poliisi, 1.3.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.03.2021 § 69

HEL 2021-001526 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Eva Biaudetin ja 16 muun valtuutetun aloitteesta, 
jossa edellytetään, että kaupunginhallitus hyväksyy ihmiskaupan vas-
taista työtä vahvistavan yhteistyösuunnitelman ja että selvitetään mah-
dollisuudet pidentää ihmiskaupan uhrin kotoutumisaikaa:
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”Ihmiskauppa on ilmiönä moninainen. Suomessa tunnistetut uhrien hy-
väksikäyttötarkoitukset ovat useimmiten olleet pakkotyö, seksuaalinen 
hyväksikäyttö ja pakkoavioliitto. Mahdollisia uhreja voidaan kohdata 
monissa palveluissa ja keskeistä on palvelujärjestelmän eri toimijoiden 
osaaminen uhrin tunnistamiseksi. Uhrit voivat olla suomalais- tai ulko-
maalaistaustaisia ja heidän tunnistamisensa on tärkeää myös rikoksen 
torjunnassa onnistumiseksi. 

Ihmiskaupan vastainen työ ja uhrien auttaminen Helsingissä

Helsingin kaupunki toteuttaa ihmiskaupan vastaista työtä pitkäjäntei-
sesti eri yhteyksissä muun muassa osallistumalla valtakunnalliseen 
monialaiseen kehittämistyöhön, antamalla lausuntoja, kehittämällä ih-
miskauppaa ehkäiseviä toimintamalleja ja ihmiskaupan uhrien palvelu-
tarpeisiin vastaavia palveluja sekä kouluttamalla henkilöstöä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset auttavat ihmiskaupan uhre-
ja erilaisissa tilanteissa. Uhrien on mahdollista saada pitkäkestoista 
apua ja tukea sosiaali- ja terveystoimen keskitetyistä sosiaalipalveluista 
maahanmuuttoyksiköstä, jossa uhrin toimintakykyä tuetaan traumatie-
toisella vakauttavalla työotteella. Sosiaalityön tehtävä on ajaa ihmis-
kaupan uhrien etua palveluissa ja koordinoida toimintaa muun muassa 
terveydenhuollon kanssa. Uhrien auttamiseksi tarvitaan monipuolista 
osaamista ja usein uhrin auttamisverkostoon kuuluu ammattilaisia sekä 
sosiaali- ja terveyspalveluista ja valtion palveluista että kolmannen sek-
torin matalan kynnyksen toiminnoista. 

Palvelujen järjestämisvastuussa olevan uhrin kotikunnan tulee toimia 
myös yhteistyössä poliisin kanssa uhrin suojeluun liittyvissä kysymyk-
sissä. Poliisin tulee puolestaan ohjata sosiaalihuollon ilmeisessä tar-
peessa oleva henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön suostu-
muksella otettava yhteyttä sosiaalihuollon viranomaiseen sosiaalihuol-
lon tarpeen arvioimiseksi. Erityisissä tilanteissa poliisi voi tehdä ilmoi-
tuksen myös ilman henkilön suostumusta.  

Poliisiyhteistyöhön osallistuminen

Ihmiskaupparikosten tutkintaan erikoistuneen uuden valtakunnallisen 
poliisiyksikön perustaminen Helsingin poliisilaitoksen alaisuuteen luo 
uudenlaisia moniammatillisen yhteistyön rakentamisen mahdollisuuksia 
ihmiskaupan uhrien auttamisen käynnistymiseksi jo varhaisessa vai-
heessa. 

Sosiaali- ja terveystoimiala tulee osallistumaan poliisin uuden ihmis-
kauppayksikön moniammatilliseen yhteistyöhön. Tämä on kirjattu sosi-
aali- ja terveystoimialan vuoden 2021 talousarvioon. Ihmiskaupan uh-
rien auttamisessa mukana olevien toimijoiden keskinäistä yhteistyötä 
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tehdään jo nyt sekä asiakas- että konsultaatiotasolla, mutta se ei ole 
kaikilta osin rakenteista, joten sen juurruttaminen osaksi perustyötä on 
tärkeää. 

Järjestöjen kokemuksia yhteistyöstä

Keskeisten Helsingissä toimivien ihmiskaupan vastaisessa työssä mu-
kana olevien järjestöjen mukaan yhteistyö kaupungin työntekijöiden 
kanssa toimii pääosin hyvin, kun se perustuu aktiiviseen yhteydenpi-
toon, yhtenäisiin toimintaperiaatteisiin ja toisen työn arvostamiseen. 
Uhrin kohtaamina hankaluuksina järjestöt nostavat esille sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen odotusajat, työntekijöiden vaihtuvuuden, 
vastaanottojen harvalukuisuuden ja konkreettisen avun saamisen esi-
merkiksi lomakkeiden täyttämisessä. Järjestöt tuovat esille myös asiak-
kaan tarpeen saada intensiivisempää palveluohjausta eri kysymyksis-
sä. Yhteistyön kehittämiseksi järjestöt ehdottavat prosessikuvauksen 
laatimista kaupungin ja järjestöjen yhteistyöstä ja asiakasohjauksesta 
sekä matalamman kynnyksen yhteydenpitokanavia työntekijään.

Sosiaali- ja terveystoimialan tunnistamat kehittämistarpeet

Palvelujen näkökulmasta on keskeistä, että ihmiskaupan vastaisen 
työn vahvistamiseksi ja lainsäädännössä määriteltyjen auttamistoimien 
toteuttamiseksi keskeisillä toimijoilla on yhteinen ymmärrys kunkin työtä 
jäsentävistä lähtökohdista ja niitä ohjaavista menettelytavoista. Sosiaa-
li- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista rikoksen tutkinnan kä-
sittelyprosessista sekä uhrin oikeuksista ja velvollisuuksista tulee vah-
vistaa, jotta ne tulevat huomioiduiksi auttamistyössä tutkinnan eri vai-
heissa. Myös rikoksen uhrien avuntarpeiden tunnistamisen mahdolli-
suuksia on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kehitettävä.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hyvä tuntemus ja verkostoyh-
teistyön säännölliset rakenteet puolestaan tukevat poliisin ja matalan 
kynnyksen palveluissa neuvontaa antavien järjestöjen asiakasohjausta 
palveluihin ja ehkäisevät uhrin saaman palvelun sattumanvaraisuutta. 
Roolien, vastuiden ja yhteistyökäytäntöjen kuvaaminen ennen mahdol-
lisen rikoksen ilmituloa sekä esitutkinnan ja tuomioistuinkäsittelyn aika-
na tukevat toimijoita uhrin tarpeista lähtevään yhteiseen työhön. 

Valtakunnallinen kehittämistyö etenee hallitusohjelman mukaisesti

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on sovittu ihmiskauppa-
rikosten paljastamiseen ja tutkimiseen perustettavan poliisin erikoisyk-
sikön lisäksi myös muista keinoista, joilla parannetaan ihmiskaupan uh-
rien asemaa ja tehostetaan rikosvastuun toteutumista. Sosiaali- ja ter-
veysministeriö on asettanut ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan 
lainsäädännön uudistamista valmistelevan työryhmän ajalle 1.6.2020–
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31.12.2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittää vuosina 2020–
2021 nykyisen palvelujärjestelmän valmiutta vastata ihmiskaupan uh-
riksi joutuneiden ihmisten asumispalveluiden tarpeisiin sekä tunnistaa 
mahdolliset puutteet palveluissa. Lisäksi oikeusministeriössä on valmis-
telussa ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma, jonka ennakoitu val-
mistumisaika on maaliskuussa 2021.

Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan yleissopimuk-
sen täytäntöönpanoa seuraava ihmiskaupan vastaisen toiminnan 
asiantuntijaryhmä GRETA (Group of Experts on Action Against Traffic-
king in Human Beings) on suositellut, että kansallisessa toimintaohjel-
massa edistetään keskeisten toimijoiden moniammatillista yhteistyötä 
paikallisella tasolla, koulutetaan henkilöstöä sekä vahvistetaan kunnal-
listen viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden keskinäistä 
yhteistyötä.

Asiantuntijaryhmän perustaminen Helsinkiin

Sosiaali- ja terveyslautakunta näkee perusteltuna monialaisen ihmis-
kaupan uhrien auttamisen asiantuntijatyöryhmän perustamisen Helsin-
kiin. Työryhmän tehtävänä olisi seurata kansallisen ihmiskaupan vas-
taisen toimintaohjelman toimeenpanoa, ehdottaa ja paikallisella toimin-
taohjelmalla edistää uusien hyväksi havaittujen toimintamallien käyt-
töönottoa, tukea moniammatillisen yhteistyön rakentumista ja tuottaa 
ihmiskaupan vastaisen työn tilannekuvaa Helsingistä.

Työryhmään ehdotetaan nimettäväksi edustajia ihmiskaupan uhrien 
auttamisen kannalta keskeisistä Helsingin kaupungin toiminnoista, ku-
ten maahanmuuttoyksiköstä, lastensuojelusta, sosiaali- ja kriisipäivys-
tyksestä, perusterveydenhuollosta, psykiatria- ja päihdepalveluista, 
työllisyyspalveluista sekä turvallisuus- ja valmiusyksiköstä. Työryh-
mään ehdotetaan kutsuttaviksi osallistujat myös muun muassa poliisis-
ta ja järjestöistä.

Asiantuntijatyöryhmän tehtävä linkittyy Helsingin turvallisuussuunnitte-
lun periaatteisiin sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, ja työ-
ryhmän tuleekin tarvittavilta osin tehdä yhteistyötä sekä kaupungin tur-
vallisuussuunnittelun asiantuntijaryhmän että lähisuhdeväkivallan eh-
käisytyöryhmän kanssa.

Työryhmän työskentelyyn liittyen tulisi laatia ihmiskaupan uhrien aut-
tamista moniammatillisessa yhteistyössä koskeva toimintaohje. Toimin-
taohjeessa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti palvelujen ennakoita-
vuuden lisäämiseen, varhaisen tuen järjestämiseen, siirtymien ja työn-
tekijävaihdosten vähentämiseen, yksilöllisen verkoston kokoamiseen 
uhrin tukemiseksi, kokonaisvaltaiseen uhrin palvelutarpeen arviointiin, 
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traumainformoidun, kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisen työotteen toteu-
tumiseen ja kiireellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että edellä mainittu toimintaohje 
täyttää ne edellytykset, joita aloitteessa mainitulla ihmiskaupan uhrien 
vastaista työtä koskevalla suunnitelmalla tarkoitetaan. 

Ihmiskaupan uhrin kotoutumisaika

Maahanmuuttajalle laaditaan työllistämispalveluissa tai kunnan kotout-
tamispalveluissa kotoutumissuunnitelma, jonka kesto ja sisältö määräy-
tyvät yksilöllisesti henkilön tavoitteiden, työ- ja koulutushistorian sekä 
hänelle suunniteltujen ja tarjottujen toimenpiteiden perusteella. Suunni-
telman kesto on pääsääntöisesti enintään kolme vuotta. Mikäli maa-
hanmuuttaja tarvitsee kotoutuakseen erityistä tukea, voidaan aikaa pi-
dentää enintään kahdella vuodella. Näin kotoutumissuunnitelman kesto 
voi olla enintään viisi vuotta. Ihmiskaupparikoksen uhrille tehdään ko-
toutumissuunnitelman lisäksi tai sen sijaan maahanmuuttoyksikössä 
palvelutarpeen arviointi ja siihen perustuva asiakassuunnitelma.  

Erityistä tukea tarvitseva maahanmuuttajalla on henkilö, joka tarvitsee 
tehostettuja palveluja, kuten kuntoutusta tai perheneuvontaa muiden 
kotoutumista edistävien toimenpiteiden ohella. Syinä tarpeeseen voivat 
olla erityisesti sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi alentunut toi-
mintakyky, ikä, perhetilanne, luku- ja kirjoitustaidottomuus tai muun 
vastaava syy. Ihmiskaupan uhrien yksilöllisiä sosiaali- ja terveyspalve-
lujen toteuttamista kotoutumisajan päättyminen ei rajoita. 

Aloitteeseen liittyen sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että edellä 
mainittu viiden vuoden kotoutumisaika tukee ihmiskapan uhrin autta-
mistoimenpiteiden toteuttamista. Ajan pidentäminen ei kuitenkaan ole 
kaupungin toimivallassa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ihmiskaupan uhriksi joutuvat henkilöt ovat usein jo lähtökohtaisesti hei-
kossa ja haavoittuvassa asemassa esimerkiksi asunnottomuuden, ul-
komaalaisuuden, pakolaisuuden, laittoman maassa oleskelun, köyhyy-
den, alaikäisyyden, alhaisen koulutustason, päihderiippuvuuden, mie-
lenterveyden ongelmien, traumatisoitumisen, syrjinnän tai halveksittuun 
ryhmään kuulumisen vuoksi. He eivät aina itse tunnista omaa uhrin 
asemaansa tai eivät osaa tai uskalla hakea apua. Kyse on rikoksen uh-
riksi joutumisesta. On inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeää, että 
ihmiskaupan uhri saa tarvitsemaansa apua ja tukea ja että tapahtuneet 
rikokset selvitetään. Hyvin toimivilla ja monipuolisilla palvelulla ihmis-
kaupan uhria voidaan auttaa irtautumaan tilanteestaan ja estää uudel-
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leen uhriutuminen. Tehokas rikosten selvittäminen antaa rikoksen uh-
riksi joutuneelle oikeutta ja parantaa yhteiskunnan turvallisuutta.”

Käsittely

30.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Etelän aikuissosiaalityön päällikkö Sari Karisto oli kutsuttuna asiantunti-
jana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

16.03.2021 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi
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§ 334
V 19.5.2021, Valtuutettu Mia Haglundin aloite asunnon saannin hel-
pottamisesta turvakotijakson jälkeen

HEL 2020-013661 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Kaupunkiympäristölautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunnoissa todetaan, että sopivan asunnon saatavuudesta ei tarpeis-
ta huolimatta ole takeita. Kaupunginhallitus edellyttää, että kaupunki 
vahvistaa turvakotijakson jälkeisen jatkoasumisen järjestämistä ja ra-
portoi tehdyistä toimenpiteistä sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotukseen:

Kaupunkiympäristölautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunnoissa todetaan, että sopivan asunnon saatavuudesta ei tarpeis-
ta huolimatta ole takeita. Kaupunginhallitus edellyttää, että kaupunki 
vahvistaa turvakotijakson jälkeisen jatkoasumisen järjestämistä ja ra-
portoi tehdyistä toimenpiteistä sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Kannattaja: Daniel Sazonov

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

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
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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. 

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
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Liitteet

1 Valtuutettu Mia Haglundin aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.04.2021 § 305

HEL 2020-013661 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

26.04.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

19.04.2021 Pöydälle

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, 
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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-
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 
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(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 
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. 
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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-
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.
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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

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. 
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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-
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. 
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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 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 
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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.

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-
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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- 
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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§ 335
Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022–2024 talous-
suunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys sekä valtuuston strategia-
työhön 2021–2025 varautuminen

HEL 2021-005047 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi vuoden 2022 talousarvioehdo-
tuksen ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittely-
järjestyksen sekä aikataulun valtuuston strategiatyöhön 2021–2025 va-
rautumiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi
Markus Kühn, strategiajohtaja, puhelin: 09-31015281

markus.kuhn(a)hel.fi
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto 
päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Ta-
lousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun-
tastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. 
Kaupungin strategiatyön vakiintunut käytäntö on ollut, että valtuusto 
päättää kaupunkistrategian valtuustokauden alussa. Jotta valtuuston 
kaupunkistrategialla olisi vaikutusta jo vuoden 2022 talousarvioon, tulisi 
kaupunkistrategiasta päättää kaupunginvaltuustossa riittävän ajoissa 
ennen vuoden 2022 kaupungin talousarvioehdotuksen esittelyä kau-
punginhallitukselle. Kaupungin talousarvio on hyväksyttävä vuoden 
loppuun mennessä. Valtuuston strategiatyölle on valmisteltu aikataulu-
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luonnos, jonka pohjalta on mahdollista yhteensovittaa kaupunkistrate-
giassa päätettyjä linjauksia kaupungin talousarvioehdotukseen.

Valtuustokauden aloittamisen siirtyminen kesäkuusta elokuuhun ai-
heuttaa kaupunkistrategian ja talousarvion valmistelulle ja yhteensovit-
tamiselle aiempaa tiiviimmän aikataulun. Aikataulun hyötynä on edellä 
mainittu tavoite valtuuston strategiaohjauksen mahdollistamisesta en-
simmäiseen valtuustokaudella päätettävään talousarvioon. Aikataulun 
riskeinä ovat valtuuston lyhyempi aika strategiatyöhön ja valmistelun 
osalta strategian vaikutusten arviointiin käytettävissä oleva aika, erityi-
sesti taloudellisten vaikutusten osalta. Valtuustokauden vaihtumisen ai-
kataulun liittyen suunnittelujärjestelmään sisältyvä vuoden 2022 talous-
arvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu käydään osana 
valtuuston seminaaria elokuussa.

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022–2024 talous-
suunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys on suunniteltu seuraavasti:

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen laati-
misohje ja raami
Khn käsittely ma 16.8.2021

Talousarvioehdotuksen laatimisohjeet ja raami perustuvat yleiseen ta-
louskehitykseen ja talouden ja toiminnan suunnittelussa tunnistettuihin 
näkymiin tulojen ja menojen osalta. Lautakunnat valmistelevat vuoden 
2022 talousarvioehdotuksensa raamin ja toimintaympäristön strategian 
muutosanalyysin pohjalta.

Kaupunkistrategia 2021–2025
Elokuuhun siirtynyt uuden valtuuston aloitus aiheuttaa seuraavat kriittiset aikatauluriip-
puvuudet strategian ja TAE 2022 välille:

 Kaupunginhallituksen hyväksyttyä strategiaesityksen tehdään TAE 
2022 valmistelua strategiaesityksen pohjalta syyskuun lopulta al-
kaen.

 Strategia päätettävä Kvstossa ennen TAE 2022 esityksen julkista-
mista. 

Ehdotus strategiavalmistelusta
Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari to-pe 12.–13.8.2021
Khn 1. käsittely ma 20.9.2021
Khn 2. käsittely ma 27.9.2021
Kvsto ke 6.10.2021
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Vuoden 2022 talousarvioehdotus ja talous-
suunnitelmaehdotus 2022–2024
Lautakuntien vuoden 2022 talousarvioehdotukset ke 22.9.2021
Pormestarin info sekä jako Khlle to 21.10.2021
Khn 1. käsittely ma 25.10.2021
Khn 2 käsittely ma 01.11.2021
Kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit Kvstossa ke 10.11.2021
Kvston 1. käsittely ke 24.11.2021
Kvston 2. käsittely ke 8.12.2021

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi
Markus Kühn, strategiajohtaja, puhelin: 09-31015281

markus.kuhn(a)hel.fi
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Lauta- ja johtokunnat
Toimialat
Liikelaitokset
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Käsiteltävä tässä kokouksessa

§ 336
Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen

HEL 2020-009208 T 12 01 01

Päätös

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

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

Päätös on voimassa ajan 7.5.-6.6.2021 tai kunnes asiasta toisin pääte-
tään.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

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

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

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

anna.kukkola(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM THL suositus - opetus ja varhaiskasvatus 4.8.2020

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Opetushallitus Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Sosiaali- ja terveysministeriö Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitos

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

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

Yksityiset ja valtion peruskou-
lut

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tässä päätöksessä määrätään oppilaitosten tilojen turvallisesta käytös-
tä perusopetukseen.

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

Perusopetus järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Mahdollinen 
siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin tapahtuu opetuksen 
järjestäjän päätöksellä. Kaupunginhallitus teki edelliset tätä asiaa kos-
kevat päätökset 10.8.2020 § 411, 31.8.2020 § 495, 5.10.2020 § 627 ja 
9.11.2020 § 760, 7.12.2020 § 855, 4.1.2021 § 2, 1.2.2021 § 85, 
1.3.2021 § 142 ja 29.3.2021 § 226.

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

Säädösperusta

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

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

Perusopetuslain (682/1998) 29 § mukaan opetukseen osallistuvalla on 
oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Nyt tehtävällä päätöksellä tilo-
jen turvallisesta käytöstä turvataan lasten oikeutta turvalliseen opetu-
sympäristöön.
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Perusopetuslain 20 a §:n 1 momentin mukaan, jos opetusta ei tartunta-
tautilain 58 §:n nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää 
turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestä-
mispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän pää-
töksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin enintään yhden kuukau-
den ajaksi kerrallaan, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätön-
tä. Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata myös poikkeuksellisten 
opetusjärjestelyiden aikana. Ensimmäinen perusopetuslain muutos, jol-
la 20 a § lisättiin lakiin, tuli voimaan 1.8.2020 ja se oli voimassa määrä-
aikaisesti vuoden 2020 loppuun. Vastaavan sisältöinen väliaikainen 
muutos (1191/2020), joka on voimassa 31.7.2021 saakka, tuli voimaan 
1.1.2021. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa paikallinen päätök-
senteko, jolla perusopetuksen järjestäminen voidaan hoitaa turvallisesti 
epidemian aikanakin. 

Perusopetuslain 20 a §:n säätämiseen ensimmäisen kerran johtaneen 
hallituksen esityksen (HE 86/2020 vp) mukaan mikäli opetuksen järjes-
tämisessä ei pystyttäisi noudattamaan tartuntatautiviranomaisen pää-
tökseen sisältyvää ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä 
tai opetustilat suljettaisiin osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n 
nojalla, voitaisiin opetuksessa siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyi-
hin (HE 86/2020 vp, s. 16-17). Kevätlukukaudella voimassa olevan pe-
rusopetuslain 20 a §:n säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen 
(HE 218/2020 vp) mukaan ehdotetun pykälän 1 momentti vastaa nykyi-
sin voimassa olevaa. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan, että opetuk-
sen järjestäjä voisi siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos tar-
tuntatautilain mukainen tartuntatautiviranomainen antaisi tartuntatauti-
lain 58 §:n nojalla päätöksen opetukseen käytettävien tilojen sulkemi-
sesta osittain tai kokonaan, tai jos opetuksessa ei voitaisi noudattaa 
päätökselle mahdollisesti asetettuja ehtoja. Edelleen hallituksen esityk-
sen mukaan turvallisuuden arvioinnissa ja lähiopetuksen järjestämisen-
käytännön suunnittelussa noudatettaisiin tartuntatautilain mukaisiinpää-
töksiin mahdollisesti sisältyviä edellytyksiä opetukseen käytettävien tilo-
jen käyttämisestä. Myös kevätlukukaudella voimassa olevaa pykälää 
koskevassa sivistysvaliokunnan mietinnössä (SiVM 16/2020 vp) tode-
taan, että poikkeuksellisia opetusjärjestelyjen soveltamisen edellytyksiä 
ei nyt ehdoteta muutettavaksi tältä osin. Muussa julkaistussa lainval-
misteluaineistossa ei ole esitetty tästä poikkeavia kantoja. Niinpä lain 
esitöistä saadaan tukea sille, että tällainen päätös voidaan tarvittaessa 
tehdä. Tartuntatautilain 58 § soveltuu siis edelleen sanamuodostaan 
huolimatta kokonaan tai osittain sulkemista koskevan päätöksen lisäksi 
myös päätöksiin, joilla annetaan velvoittavia ohjeita tai määräyksiä py-
kälän tarkoittamien tilojen käytöstä.

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

Epidemiologinen arviointi

Suomen tilanne

Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momen-
tin 14 kohdan mukaan uuden SARS-CoV-2:n aiheuttama infektio on 
yleisvaarallinen tartuntatauti. Maailman terveysjärjestö WHO on julista-
nut SARS-CoV-2 -viruksen aiheuttaman Covid-19 -taudin pandemiaksi 
11.3.2020. Maailman laajuisesti ilmaantuvuus on suurinta Amerikan 
mantereilla ja Euroopassa. Euroopassa ilmaantuvuus on tällä hetkellä 
suurinta Unkarissa, Puolassa, Kyproksella, Virossa ja Ruotsissa. Suo-
men lähialueilla on siis runsaasti tartuntoja.

Koronavirustartuntojen määrä on selkeästi vähentynyt eri puolilla maa-
ta. Vähäinen lisääntyminen on todettavissa kolmessa sairaanhoitopii-
rissä, lisäksi Ahvenanmaalla ja Länsi-Pohjassa tartunnat ovat selvästi 
vielä lisääntyneet. Rajoitustoimet ovat siis suurimmassa osassa maata 
purreet hyvin. Ilmaantuvuus on pienentynyt viimeisten 14 vrk:n aikana 
ollen nyt 83/100 000 asukasta aikaisemman korkean 171,8/100 000 
asukasta jälkeen. 

Koronapotilaiden perusterveydenhuollon osastohoidon tarve ja erikois-
sairaanhoidon tarve on vähentynyt ja kuten myös tehohoidon tarve. 
Varmistettuja tautitapauksia on 84 501 eli Suomen väestöstä 1,5 % on 
testatusti sairastanut koronan, sairastaneiden todellinen määrä on toki 
suurempi. Suomalaisista 24 % on saanut rokotteen ensimmäisen an-
noksen. Valtaosa kansalaisista on yhä altis tartunnalle.

Muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tartuntoja on Suomessa to-
dettu 4 200. Näistä Britannian virusmuunnoksen aiheuttamia on suurin 
osa. Etelä- Afrikan virusmuunnoksen osuus on nousussa ja Brasilian 
virusmuunnosta on edelleen todettu vain yksi tartunta.

Helsingin kaupungin alueen tilanne

Helsingissä on noin 28,7 % Suomen Covid-19 -tapauksista. Helsingin 
sosiaali- ja terveystoimialan epidemiologinen toiminta seuraa alueen 
epidemiatilannetta jatkuvasti. Seurannassa on havaittu, että Helsingin 
kaupungin eri kanavia pitkin tulevien oireperusteisten yhteydenottojen 
määrä on hieman vähentynyt, kuten myös tehtyjen koronatestien luku-
määrä. Covid-19-tapausten määrä on selvästi vähentynyt. Viimeisten 
kahden viikon aikana ilmaantuvuus on ollut 141/100 000 asukasta. Eri-
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laisten joukkoaltistustilanteiden (yli 10 altistunutta) lukumäärä on vä-
hentynyt. Joukkoaltistumisia on todettu päiväkodeissa ja kouluissa.

Muuntovirusten suhteellinen osuus on nousussa, yli 60 % uusista ta-
pauksista on varianttiepäilyjä. Varmistettuja Brittivarianttitapauksia on 
edelleen valtaosa, mutta Etelä- Afrikan variantti on leviämässä.

Erikoissairaalahoidon tarve on vähentynyt. Koronavirustestien näyttee-
nottoon pääsyssä ja analytiikassa ei ole viiveitä. Koronaepidemia on 
pääkaupunkiseudulla edelleen leviämisvaiheessa. Ravintoloiden sul-
kemisen ja muiden tiukentuneiden rajaustoimien vaikutuksesta tapaus-
ten määrä on kuitenkin selvästi vähentynyt.

Rokotukset jatkuvat Helsingissä. Yli 70- vuotiaista ensimmäisen roko-
tuksen on saanut yli 85 %. Ikäluokasta 65- 69- vuotiaat on nyt rokotettu 
64 % ja kattavuus on nopeasti nousussa. Sairautensa vuoksi riskiryh-
miin kuuluvien yli 16- vuotiaiden rokotukset jatkuvat.

Helsingin alueen koulujen tilanne

Helsingissä on 54 660 peruskoululaista ja 15 000 lukiolaista. 

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

Toisen asteen oppilaat ovat olleet etäopetuksessa 3.12.2020 alkaen. 
Etäopetus ei vähentänyt ikäluokan tartuntojen määrää muiden ikäluok-
kien määriin suhteutettuna. Tartuntoja tapahtuu perhe- ja ystäväpiiris-
sä. Lukiolaisten palaaminen hybridimallin mukaisesti lähiopetukseen 
viikolla 15 ei ole toistaiseksi vaikuttanut tartuntojen määrään.

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

Ala-asteella on helmikuun viimeisinä viikkoina ja maaliskuussa havaittu 
useita tartuntaryppäitä. Luokassa on havaittu useampi tapaus yhtäai-
kaisesti. Useimmiten koululainen on saanut tartuntansa kotoa. Koulu-
laisten ja työntekijöiden jatkotartuntoja on vuoden 2021 alusta viikon 15 
loppuun mennessä todettu 258, joista 148 maaliskuussa tartuntahuipun 
aikana. Jatkotartuntojen yhteydessä on todettu tilanteita, joissa varo-
toimet eivät ole täysin toteutuneet. Jatkotartuntojen määrä on koululais-
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ten määrään suhteutettuna edelleen vähäinen ja tartunnat on saatu ra-
joittumaan kahden viikon aikana. Myös karanteeniin asetettujen aikai-
sempaa tehokkaampi testaaminen on tuonut esiin oireettomia jatkotar-
tunnan saaneita. Laajojen, koko yhteiskuntaa koskevien, rajoitustoi-
mien tultua käyttöön on tapausten esiintyminen kouluissa ja myös jat-
kotartunnat kouluissa vähentyneet.

Yläasteella jatkotartuntoja on todettu yhteensä 35 vuoden alusta alkaen 
viikon 15 loppuun mennessä. Yläasteen tilanne on ollut rauhallinen jo 
ennen viikkoa 10, jonka alusta yläkoululaiset siirrettiin etäopetukseen. 
Etäopetukseen siirtyminen ei näyttäydy epidemiologisesti perusteltuna.

Yläasteella ja henkilöstön osalta on otettu käyttöön maskisuositus jo 
syyslukukauden aikana. Tämä saattaa olla yhtenä syynä siihen, että 
jatkotartuntojen määrä on pysynyt yläkouluissa pienenä. Tuoreimpana 
suosituksena on kuudesluokkalaisten maskin käyttö.  Altistuneiden 
määrään maskisuositus on vaikuttanut siten, että koko luokan karan-
teeneista on pääsääntöisesti voitu luopua. Alle 12-vuotiaiden maskin 
käyttöä ei voida pitää epidemiologisesti perusteltuna.

Muuntoviruksen on todettu tarttuvan tavanomaista virusta herkemmin. 
Tämän vuoksi alkuvuonna tilanteissa, joissa epäiltiin muuntoviruksen 
aiheuttamaa tartuntaa koulussa tartuttavuusaikaan olleella koululaisel-
la, asetettiin laajoja, koko luokan käsittäviä karanteeneja. Laajoja ka-
ranteeneja asetetaan nyt silloin, kun ryhmässä todetaan 2 tai useampi 
tapausta riippumatta siitä onko kyseessä muuntovirus tai villi virus. 
Kaikki karanteeniin asetetut ohjataan edelleen testiin. Tämän seurauk-
sena todetaan oireettomien lasten tartuntoja, mikä on vaikuttanut myös 
todettujen jatkotartuntojen määrään.

Suositeltavat toimenpiteet epidemian rajaamiseksi kouluissa

Turvavälien pitäminen, käsihygienian tehostaminen, maskin käyttö kou-
luissa työskentelevillä aikuisilla, kuudesluokkalaisilla ja yläasteella sekä 
kohdennetut rajoitustoimenpiteet ovat olleet hyviä keinoja tapausmää-
rien pitämisessä maltillisina. Tilanteet, joissa oleskellaan pitkiä aikoja 
sisätiloissa ilman että turvavälejä voidaan ylläpitää, ovat omiaan lisää-
mään altistus- ja tartuntatapauksia. Tartuntatilanteen jatkuessa on 
edelleen syytä välttää näitä opetustilanteita ja tyytyä sellaiseen lähiope-
tukseen, jossa etäisyyksiä voidaan ylläpitää ja muitakin hygieniavaro-
toimia toteuttaa. Muuntovirusten leviämien lisää kaikkien mainittujen 
varotoimien toteuttamisen tärkeyttä.

Erittäin tärkeää on, että kaikki kouluissa työskentelevät aikuiset noudat-
tavat turvavälejä, käsihygieniaa ja käyttävät maskeja myös aikuisten 
välisissä kontakteissa, jäävät pois työstä ja hakeutuvat koronavirustes-
tiin lievästikin oireisena.
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Peruskoulun opetus on järjestetty pääosin lähiopetuksessa. Opetusta 
on pyritty järjestämään luokkahuoneiden ja koulutilojen ulkopuolella. 
Ruokailutilanteita on porrastettu ja käsihygieniaa on tehostettu, turva-
välejä on pyritty pitämään. Yläasteella ja kuudennella luokalla on otettu 
käyttöön maskisuositus. Nämä keinot ovat olleet tärkeitä jatkotartunto-
jen määrän rajoittamisessa. Kaikki kouluikäiset tulee ohjata lievissäkin 
oireissa koronavirustestiin ja heidän tulee jäädä välittömästi pois kou-
lusta. 

Mikäli tapausmäärät kasvavat nykyisestä merkittävästi, voi pääsääntöi-
sesti sisätiloissa annettava lähiopetus muodostaa riskin Covid-19 -
tapausten leviämiselle, mikäli toimenpiteitä riittävän ilmanvaihdon, tur-
vavälien, suosituksen mukaisen maskin käytön ja käsihygienian toteu-
tumiseksi ei suoriteta.

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

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

Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö Helsingissä

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

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

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

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

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

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

Helsingissä kaupunginhallitus toimii hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 8b 
kohdan mukaan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä. 
Kaupunginhallituksen tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukainen 
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päätös on edellytys sille, että opetuksen järjestäjä voi tarvittaessa päät-
tää perusopetuslain 20 a §:n 1 momentin nojalla poikkeuksellisiin ope-
tusjärjestelyihin siirtymisestä. Jotta mahdollinen päätös poikkeukselli-
siin opetusjärjestelyihin siirtymisestä voitaisiin perustaa aina uusim-
paan tilannetietoon, joudutaan päätös todennäköisesti tekemään kii-
reellisellä aikataululla. Päätöksenteon mahdollinen viivästyminen saat-
taisi aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle, minkä vuoksi 
viivytyksettömän käsittelyn takaamiseksi on tarkoituksenmukaista siir-
tää poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtämisestä päättäminen ope-
tuksen järjestäjälle. Myös Espoon ja Vantaan kaupunginhallituksissa on 
tehty vastaavat päätökset.

Kaupunginhallitus päätti edellisen kerran poikkeuksellisten opetusjär-
jestelyjen mahdollistamisesta 10.8.2020 § 411 ajalle 10.8-10.9.2020, 
31.8.2020 § 495 ajalle 11.9.−10.10.2020, 5.10.2020 § 627 ajalle 
11.10.-10.11.2020, 9.11.2020 § 760 ajalle 11.11.-10.12.2020, 
7.12.2020 § 855 ajalle 11.12-31.12.2020, 4.1.2021 § 2 ajalle 7.1.-
6.2.2021, 1.2.2021 § 85 ajalle 7.2.- 6.3.2021, 1.3.2021 § 142 ajalle 7.3. 
- 6.4.2021 ja 29.3.2021 § 226 ajalle 7.4-6.5.2021.

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

Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin nojalla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

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

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

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

anna.kukkola(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM THL suositus - opetus ja varhaiskasvatus 4.8.2020

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Opetushallitus Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Sosiaali- ja terveysministeriö Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitos

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

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

Yksityiset ja valtion peruskou-
lut

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala
Kaupunginkanslia
Palvelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.03.2021 § 226

HEL 2020-009208 T 12 01 01

Päätös

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

Tiloja käytettäessä tulee tartuntatautilain 1 §:ssä säädetty tartuntatauti-
lain tarkoitus huomioon ottaen noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön 
sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 4.8.2020 antamaa liitteenä 
olevaa suositusta (liite 1).
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Päätös on voimassa ajan 7.4.-6.5.2021 tai kunnes asiasta toisin pääte-
tään.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

01.03.2021 Ehdotuksen mukaan

01.02.2021 Ehdotuksen mukaan

04.01.2021 Ehdotuksen mukaan

07.12.2020 Ehdotuksen mukaan

09.11.2020 Ehdotuksen mukaan

05.10.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

31.08.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

10.08.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
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§ 337
Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkasuhteen päättyminen ja 
viran täyttömenettelyn aloittaminen

HEL 2021-005237 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Mikko Ahon eroilmoituksen kaupun-
kiympäristön toimialajohtajan virasta. Samalla kaupunginhallitus kehotti 
kaupunginkansliaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen haku-
menettelyn.

Käsittely

Esteelliset: Mikko Aho 
Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys (hallintolaki 28.1 § 1 kohta) 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Minna Kemppainen, rekrytointikonsultti, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eron pyytäjä Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Mikko Aho on jättänyt 20.4.2021 päivätyn eroilmoituksen kaupunkiym-
päristön toimialajohtajan virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.10.2021 
alkaen.

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

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

Hallintosäännön 5 luvun 10 §:n 4 momentin mukaan toimialajohtajan 
ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa toimialalautakunnan mää-
räämä viranhaltija. Kaupunkiympäristölautakunta on 3.12.2019 § 634 
päättänyt toimialajohtajan sijaisina toimivien viranhaltijoiden sijaantulo-
järjestyksestä.

Hallintosäännön 5 luvun 7 §:n 1 ja 2 momenttien mukaan kaupunkiym-
päristön toimialan toimintaa ja hallintoa johtaa kaupunkiympäristön toi-
mialajohtaja, joka toimii kaupunkiympäristölautakunnan, rakennusten ja 
yleisten alueiden jaoston sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. 
Lisäksi kaupunkiympäristön toimialajohtaja toimii ympäristö- ja lupa-
jaoston esittelijänä muissa kuin 3 ja 4 momentissa tarkoitetuissa 
asioissa. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja nimitetään enintään 7 
vuoden määräajaksi. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja on toimialaan 
kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien, toimialan hallintojohtajan 
sekä pelastuskomentajan esimies. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja 
suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Minna Kemppainen, rekrytointikonsultti, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eron pyytäjä Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 338
Asuntotontin varaaminen vapaarahoitteisten omistusasuntojen 
suunnittelua varten (Oulunkylä, Patola)

HEL 2021-002405 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Kiinteistötoimisto Sky Oy:lle (Y-tunnus 
2633891-5) sekä ********** tontin vapaarahoitteisten ja sääntelemättö-
mien omistusasuntojen suunnittelua varten seuraavasti:

- varausalue on liitekartan 1 mukainen suunniteltu asuntotontti (A) 
25058/20 

- varaus on voimassa 31.12.2022 saakka

- varauksessa noudatetaan liitteen 3 mukaisia erityisiä varausehtoja ja 
liitteen 4 mukaisia yleisiä varausehtoja sekä liitteen 5 mukaista ohjetta 
"kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadettavat puut".

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Liitekartta (varausalueesta) ja ote asemakaavan muutoksesta
2 Sijaintikartta
3 Erityiset varausehdot
4 Yleiset varausehdot
5 Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadettavat puut 

(25.5.2018)
6 Asemakaavan muutos nro 1268

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
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Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakemus

Kiinteistötoimisto Sky Oy sekä nykyisen tontin 28058/16 vuokralaiset 
********** (jatkossa vuokralainen) ovat pyytäneet suunnitellun tontin 
28058/20 varaamista vapaarahoitteisten ja sääntelemättömien omistu-
sasuntojen suunnittelua varten. Kaupungin ja vuokralaisen välillä on 
maanvuokrasopimus, joka käsittää varattavan alueen.

Hakemus on oheismateriaalissa.

Varattava alue

Varausalue on vuokralaisen hallinnoimaa vuokra-aluetta, jonka maan-
vuokrasopimus on voimassa 31.8.2027 saakka. Maanvuokrasopimuk-
sen mukainen vuokra-alueen käyttötarkoitus on asuminen. Tontilla si-
jaitsee 1910-luvulla rakennettu puuhuvila, joka on toiminut aina 1970-
luvulle saakka kunnanlääkärin asuntona ja vastaanottotilana. Huvila on 
nykyisin asuinkäytössä.

Varausalue on kuvattu liitteessä 1. Sijaintikartta on liitteessä 2.

Asemakaavan muutos

Kaupunkiympäristölautakunta on 16.2.2021 § 72 hyväksynyt Pato-
mäentie 3, asemakaavan muutoksen nro 12685. Asemakaavan muutos 
koskee sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien raken-
nusten tonttia 28058/16 (Ys), joka sijaitsee Oulunkylän Patolassa. Ton-
tilla oleva puuhuvila on yksi alueen vähälukuisista Oulunkylän huvila-
aikakaudelta säilyneistä rakennuksista. Rakennuksella ei enää ole 
kaavan mukaista käyttöä ja siksi tontti on tarkoituksenmukaista muut-
taa asuintontiksi.

Asemakaavan muutos on tullut vireille tontin vuokralaisen hakemukses-
ta. Vuokra-alueelle on asemakaavan muutoksessa osoitettu 400 ker-
rosneliömetriä lisää rakennusoikeutta yhteensä kolmelle uudelle asun-
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nolle. Lisärakentamisen lisäksi kaavamuutoksella suojellaan vanha hu-
vilarakennus merkinnällä sr-2. 

Asemakaavan muutoksessa tontti 28056/16 on jaettu kahdeksi asuin-
rakennusten tontiksi (A) 19 ja 20. Kaavamuutoksen mukaisella suunni-
tellulle tontille 28056/20 on merkitty enintään kaksikerroksisten asuinta-
lojen rakennusala. Rakennusalalle saa sijoittaa enintään kolme asun-
toa. Kaavaselostuksen mukaan rakennusalalle on toteutettava vähin-
tään kaksi erillistä rakennusta. Kaupunkiympäristön toimialan raken-
nusvalvontapalvelu tulkitsee asemakaavaa itsenäisesti ja päättää ra-
kennusalalle toteutettavien rakennusten lukumäärästä rakennusluvan 
käsittelyn yhteydessä. Autopaikat ovat tonteilla maantasossa. Tontin 
28056/20 autopaikkoja saa sijoittaa tontille 28056/19.

Tontin lohkomista ja rekisteröintiä koskeva hakemus on vireillä. 

Asemakaavan ote on liitteenä 6. 

Tontin varaaminen

Vuokralainen luopuu ennenaikaisesti osasta vuokra-aluettaan Kiinteis-
tötoimisto Sky Oy:n hyväksi. Tällä tavoin vuokralainen edesauttaa kaa-
van toteutumista sekä mahdollistaa kaavan mahdollistaman täydennys-
rakentamisen.

Tonttien luovuttamista koskevien kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 220 
hyväksymien linjausten mukaisesti kaupunki varaa asuntotontit pää-
asiassa julkisten hakujen ja kilpailujen kautta. Yksittäinen asuntotontti 
voidaan kuitenkin varata suoravarauksena ilman julkista hakua tapaus-
kohtaisesti arvioitavin erityisin perustein muun muassa silloin, kun kil-
pailuttaminen tai avoimen haun järjestäminen ei ole mahdollista tonttiin 
kohdistuvan hakijan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen vuoksi ja 
tontti varataan tontin vuokralaiselle ja/tai tämän valitsemalle kumppanil-
le täydennysrakentamishanketta varten.

Varaus on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ase-
makaavapalvelun kanssa. Rahoitus- ja hallintamuototarkastelu on tehty 
yhdessä kaupunginkanslian asuminen -yksikön kanssa. Varaus toteut-
taa kaupunkistrategiaa sekä kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita. Li-
säksi se toteuttaa asuntotonttien suoravaraukselle asetetut kaupungin 
kyseiselle alueelle asettamat asuntotuotannon rahoitus- ja hallintamuo-
tojakaumaa koskevat tavoitteet.

Tontin myöhempi luovuttaminen ja aluetta koskevan nykyisen maanvuokrasopimuksen muutta-
minen
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Suunniteltu tontti 28058/20 on tarkoitus luovuttaa myöhemmin varauk-
sensaajalle kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 220 päättämien asunto-
tonttien luovutusta koskevien linjausten mukaisesti vuokraamalla pitkä-
aikaisesti.

Vuokran markkinaehtoisuus varmistetaan ulkopuolisen asiantuntijan 
laatimalla erillisellä arviokirjalla tai vyöhykehintamallilla. Vuokrausperi-
aatteet tullaan vahvistamaan tontin pitkäaikaisen maanvuokrasopimuk-
sen laadinnan yhteydessä.

Nykyisten vuokralaisten maanvuokrasopimusta muutetaan siten, että 
vuokraus kohdistuu jatkossa tonttiin 28058/19.

Täydennysrakentamiskorvaus

Kaupunki ei tule suorittamaan asemakaavan muutoksen toteuttamisen 
johdosta täydennysrakentamiskorvausta, sillä täydennysrakentamis-
korvausmenettely soveltuu asuntotonttien lisärakentamiseen. Tässä li-
särakentaminen kohdistuu Ys-tontille.

Toimivalta

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Liitekartta (varausalueesta) ja ote asemakaavan muutoksesta
2 Sijaintikartta
3 Erityiset varausehdot
4 Yleiset varausehdot
5 Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadettavat puut 

(25.5.2018)
6 Asemakaavan muutos nro 1268

Oheismateriaali

1 Hakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 16.03.2021 § 124

HEL 2021-002405 T 10 01 01 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Kiinteis-
tötoimisto Sky Oy:lle (Y-tunnus 2633891-5) ja alueen nykyisille vuokra-
laisille, ********** varataan Oulunkylästä kaavatontti ********** vapaara-
hoitteisten ja sääntelemättömien omistusasuntojen suunnittelua varten 
seuraavasti:

- Varausalue on liitekartan 1 mukainen ja käsittää suunnitellun asunto-
tontin (A) ********** (pinta-ala noin 935 m², rakennusoikeus 400 k-m², 
osoite ********** sijaintikartta liite 2.

- Varaus on voimassa 31.12.2022 saakka.

- Varauksessa noudatetaan liitteen 3 mukaisia erityisiä varausehtoja ja 
liitteen 4 mukaisia yleisiä varausehtoja sekä liitteen 5 mukaista ohjetta 
"kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadettavat puut 
(25.5.2018)".

**********

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Minja Mehtälä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 76012

minja.mehtala(a)hel.fi
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§ 339
Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
ehdotuksesta Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hal-
lintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027

HEL 2020-011893 T 11 00 01

Lausunto

Kaupunginhallitus antoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle ehdotuksesta Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvaris-
kien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027 seuraavan lausunnon:

Hallintasuunnitelmassa on esitetty monipuolisesti suunnitteluun ja tul-
vasuojeluun liittyviä toimenpiteitä.

Helsingillä on pitkät perinteen merenrannalle rakentamisesta. Laajoja 
merenranta-alueita on täytetty, korotettu ja esirakennettu rakentami-
seen soveltuviksi uusiksi asuinalueiksi. Toimenpiteet ovat suuria ja 
merkittäviä niemellä sijaitseville, täyttöalueille rakennetuille Helsingin 
ranta-alueille. Rakentamista on ohjannut muun muassa Helsingin tul-
vastrategia, ympäristöministeriön opas Tulviin varautuminen rakenta-
misessa ja viimeisimmät Helsingin tarkistamat ajantasaiset suositukset 
alimmista rakentamiskorkeuksista.

Edellisessä Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallinta-
suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin on kyetty vastaamaan rantojen 
täyttö- ja maaperän esirakentamistoimenpiteillä sekä rakentamalla alu-
eellisia tulvansuojelurakenteita vanhojen alueiden suojaksi.

Tulvariskien kartoituksessa Helsingin ja Espoon rannikkoalue on nimet-
ty merkittäväksi tulvariskialueeksi. Määrittely johtuu alueen suuren asu-
kasmäärän lisäksi tulvatilanteessa keskeytyvien sähkön ja lämmönja-
kelun, tietoliikenteen ja vesihuollon laajoista haitallisista vaikutuksista 
sekä alueen uuden kaavoituksen ja rakentamisen määrän tavoitteista.

Ehdotuksessa keskeisin tulvariskien hallinnan toimenpide on  tulvien ja 
ilmastomuutoksen huomioiminen maankäytön ja rakentamisen suunnit-
telussa. On otettava huomioon ennusteet ilmastonmuutoksen aiheut-
tamasta merenpinnan kohoamisesta sekä hetkellisistä sään vaihteluis-
ta.

Tulvariskien hallinnan tavoitteet on määritelty työryhmässä ja ne kos-
kevat ihmisten terveyttä ja turvallisuutta, välttämättömyyspalveluja, ym-
päristöä ja kulttuuriperintöä sekä viranomaistoiminnan ajantasaisen tie-
don saantia ja omatoimista varautumista.
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Tavoitteiden saavuttamiseksi on arvioitu erilaisia kriteerejä ja sen pe-
rusteella saatu seuraavat toimenpiteet noudatettavaksi; riskiä vähentä-
vät, suojelua edistävät, valmiustoimet, operatiivinen toiminta ja jälkitoi-
menpiteet.

Tulvariskiä vähentävä ja syntyä ennalta ehkäisevä toimenpide on alim-
pien rakentamiskorkeussuositusten huomioon ottaminen maankäytön 
suunnittelussa, kaavoituksessa ja toteuttamiseen tähtäävässä suunnit-
telussa. Ennaltaehkäisevää toimintaa ovat myös tulvavaara- ja tulvaris-
kikartoitukset.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueiden suunnit-
telussa tulee varautua mm. ilmastomuutoksen aiheuttamien tulvien ja 
sään ääri-ilmiöiden, myrskyjen, rankkasateiden ja taajamatulvien yleis-
tymiseen. Tulvariskien hallinta tulee varmistaa. Tärkeimpiä tulvariskien 
hallintatoimenpiteitä maankäytön suunnittelussa on alimpien suositelta-
vien rakentamiskorkojen huomioiminen ranta-alueilla, josta on laadittu 
opas Tulviin varautuminen rakentamisessa sekä sovellettavat paikalli-
set suositukset.

Kaavoitus on uusien alueiden osalta tärkein tulvariskien hallinnan toi-
menpide. Riskejä pienentävä vaikutus toteutuu myös kaavojen päivi-
tyksen ja uusimisen yhteydessä. Helsingin erikoispiirre maankäytön 
suunnittelussa on maanalainen suunnittelu. Tulvaveden pääsy maana-
laisiin tiloihin aiheuttaa aina erityisriskin. Tulvavesi maanalaisissa tun-
neleissa ja tiloissa, mm. metro-, yhteiskäyttötunneleissa, jalankulkuyh-
teyksissä, kaupoissa, voi aiheuttaa pitkiä käyttökatkoksia. Merkittävim-
mät katkot syntyvät sähkön, teleyhteyksien ja vedenjakelun häiriöistä. 
Helsingin Yleiskaavassa 2016, maanalaisessa yleiskaavassa 2011 se-
kä maanalaisen yleiskaavan ehdotuksessa 2021 on annettu määräyk-
siä tulvien huomioonottamiselle. Espoossa maanalainen tulvariski on 
tunnistettu asemakaavojen yhteydessä sekä hankekohtaisissa suunni-
telmissa ja rakentamisessa.

Helsingissä on suunnitteilla uutta maankäyttöä tulvariskialueiksi tunnis-
tetuille alueilla. Näihin kohteisiin on suunniteltu maaperän vahvistus- ja 
korotustoimenpiteitä ja muita toimenpiteitä jo kaavoituksen yhteydessä. 
Näitä alueita ovat mm. Koivusaari, Lohiapajanlahti, Jätkäsaari, Herne-
saari, Töölönlahti, Eteläsatama, Hakaniemi, Suvilahti-Hanasaari, Her-
manninranta, Kyläsaari, Kaitalahti, Laajasalon itäranta, Marjaniemi, 
Vartiokylänlahti, Östersundom ja eräiden tunnistettujen puroalueiden 
varret.

Valmiustoimenpiteet ovat menetelmiä, toimenpiteitä ja varallaolojärjes-
telmiä, joilla varaudutaan tulviin ja ehkäistään vahinkoja, harjoitellaan 
tulvatilanteiden varalta. Valmiustoimet sisältävät myös mm. tulvaennus-
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teet, varoitusjärjestelmät, tiedottamisen, pelastussuunnitelmat ja tulva-
torjunnan harjoitukset sekä omatoimisen varautumisen edistämisen.

Tulvatorjunnan johdon toiminta, osapuolten vastuunjako kunnan ja val-
tion viranomaisten kesken on myös määritelty erikseen. Tiedottamises-
ta on myös erikseen määritelty eri viranomaisten kesken.

Hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet tulee ottaa huomioon val-
tion ja kuntien viranomaisten toiminnassa. Toimenpiteiden vastuutahot 
on määritelty erikseen. Toimenpiteiden seurannan päävastuu on Uu-
denmaan ELY-keskuksella yhdessä alueen tulvaryhmän kanssa.

Raportti on antanut reunaehdot merivesitulvien hallintaan, organisoin-
tiin ja on edistänyt yhteistyön tekemistä kunnan ja valtion kesken. Työ-
ryhmä on ollut yksimielinen hallintasuunnitelman sisällöstä. Kaupun-
kiympäristön toimiala pitää hallintasuunnitelman sisältöä kannatettava 
ja puoltaa työn toimeenpanoa.

Maa- ja metsätalousministeriön päätettyä vuoden 2021 lopulla tulvaris-
kien hallintasuunnitelmasta tulvatyöryhmä jatkaa toimintaansa seuraa-
malla toimenpiteiden toteutumista ja kaupunkien tulee varmistaa tulva-
suojeluorganisaation toimivuus resurssien ja organisoitumisen osalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö
2 Tulvariskien hallintasuunnitelma
3 Tulvariskin hallintasuunnitelman liitteet
4 Tulvariskien hallintasuunnitelma, tiivistelmä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Helsingin 
kaupungin lausuntoa ehdotuksesta Helsingin ja Espoon rannikkoalueen 
tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027l Lausuntoa on 
pyydetty 14.5.2021 mennessä. 

Ehdotus Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-
2027

Helsingin ja Espoon rannikkoalue on maa- ja metsätalousministeriön 
päätöksellä (20.12.2018) nimetty edelleen valtakunnallisesti merkittä-
väksi tulvariskialueeksi. Alue on siten yksi Suomen 22 merkittävästä 
tulvariskialueesta. Tulvariskien vähentämiseksi, tulvien ehkäisemiseksi 
ja lieventämiseksi sekä tulviin varautumisen parantamiseksi merkittä-
vän tulvariskialueen sisältäville vesistö- ja merenrannikon alueille on 
laadittu tulvariskien hallintasuunnitelmat. Tämä tulvariskien hallinta-
suunnitelma on tarkistettu Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen (ELYkeskus) ympäristövastuualueella Helsingin ja Espoon 
rannikkoalueen tulvaryhmän ohjauksessa.

Suunnitelmassa esitetään alueelle ehdotetut tulvariskien hallinnan ta-
voitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi perusteluineen sekä ar-
vioidaan edellisessä tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen ta-
voitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Suunnitelmassa kuvataan 
myös muita tulvariskien hallinnan kannalta olennaisia asioita, kuten vi-
ranomaisten toiminta tulvatilanteessa. Suunnitelma perustuu rannik-
koalueelta tehtyyn tulvariskien alustavaan arviointiin, tulvavaara- ja tul-
variskikarttoihin sekä muihin tietoihin.

Helsingin ja Espoon rannikkoalueella ei ole esiintynyt viime vuosina eri-
tyisiä meritulvia. Näin ollen operatiiviseen tulvantorjuntaan tai tulvan 
jälkeiseen aikaan liittyviä toimenpiteitä ei ole ollut tarvetta toteuttaa. 
Kaupungit ovat huolehtineet olemassa olevien tulvasuojelurakenteiden 
ja pumppaamojen toimintakunnosta. Keskeisin tulvariskien hallinnan 
toimenpide onkin ollut tulvien ja ilmastonmuutoksen huomioiminen 
maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa. Laajamittaisia uusia aluei-
ta on korotettu rakentamiseen paremmin soveltuvaksi ja rakentamises-
sa on otettu huomioon ajantasaiset suositukset alimmista rakentamis-
korkeuksista. Lisäksi tulviin on varauduttu toteuttamalla useita alueelli-
sia tulvasuojaushankkeita, mm. Helsingin Vartiokylänlahdella ja Es-
poon Nuottaniemessä. Kaiken kaikkiaan edellisellä suunnittelukierrok-
sella asetettuihin tulvariskien hallinnan tavoitteisiin on pystytty vastaa-
maan hyvin.
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Tulvariskien hallintasuunnitelman sisältöön ei ole tällä suunnittelukier-
roksella tehty merkittäviä muutoksia. Suurin muutos näkyy suunnitel-
man rakenteessa, jota on pyritty muokkaamaan helppolukuisemmaksi. 
Varsinainen tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessi, tavoitteet ja toi-
menpiteet on erotettu omaksi asiakirjakseen, jota täydentää liitteet ja 
tausta-aineiston sisältävä toinen osa. Lisäksi runsaasti muuta valta-
kunnallista tausta-aineistoa on koottu tulvariskien hallintaa käsitteleväl-
le internetsivulle.

Saatu lausunto

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Esitys on 
lausunnon mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö
2 Tulvariskien hallintasuunnitelma
3 Tulvariskin hallintasuunnitelman liitteet
4 Tulvariskien hallintasuunnitelma, tiivistelmä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 16.03.2021 § 125

HEL 2020-011893 T 11 00 01

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) suunni-
telma-asiakirjasta ”Ehdotus Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulva-
riskien hallintasuunnitelmaksi, vuosille 2022–2027”.

Helsingin ja Espoon rannikkoalue on yksi valtakunnallisesti merkittä-
vimmiksi nimetyistä tulvariskialueista. Ely-keskus on laatinut yhdessä 
molempien kaupunkien edustajien ja Uudenmaan liiton kanssa tulvaris-
kien hallintasuunnitelman, joka käsittelee merivesitulvien hallintaa, tul-
variskien estämistä ja vähentämistä. Raportissa on kuvaus molempien 
kaupunkien tulva-alueiden riskeistä ja torjumisen tilanteesta sekä esite-
tään tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvitta-
vat toimenpiteet sekä arvioidaan edellisessä tulvariskien hallintasuunni-
telmassa esitettyjen tavoitteiden toteuttamista. Aiempi raportti oli laadit-
tu edelliselle viisivuotiskaudelle ja tämä raportti on sille jatkoa.

Helsingillä on pitkät perinteen merenrannalle rakentamisesta. Laajoja 
merenranta-alueita on täytetty, korotettu ja esirakennettu rakentami-
seen soveltuviksi uusiksi asuinalueiksi. Toimenpiteet ovat hyvin suuria 
ja merkittäviä niemellä sijaitseville, täyttöalueille rakennetuille Helsingin 
ranta-alueille. Rakentamista on ohjannut mm. Helsingin tulvastrategia, 
Ympäristöministeriön opas; Tulviin varautuminen rakentamisessa ja 
viimeisimmät Helsingin tarkistamat ajantasaiset suositukset alimmista 
rakentamiskorkeuksista.

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien edellisen kierroksen 
hallintasuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin on pystytty hyvin vas-
taamaan rantojen täyttö- ja maaperän esirakentamistoimenpiteillä sekä 
rakentamalla vanhojen alueiden suojaksi alueellisia tulvasuojeluraken-
teita.

Tulvariskien kartoituksessa Helsingin ja Espoon rannikkoalue on nimet-
ty merkittäväksi tulvariskialueeksi. Määrittely johtuu suuresta alueella 
asuvasta asukasmäärästä, tulvatilanteessa keskeytyvien sähkön ja 
lämmönjakelun, tietoliikenteen ja vesihuollon laajoista haitallisista vai-
kutuksista sekä alueen uuden kaavoituksen ja rakentamisen määrän 
tavoitteista.

Uudessa tulvariskien hallintasuunnitelmassa keskeisimmäksi tulvaris-
kien hallinnan toimenpiteeksi on noussut tulvien ja ilmastomuutoksen 
huomioiminen maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa ottaen 
huomioon ennusteet ilmastonmuutoksen aiheuttamasta merenpinnan 
kohoamisesta sekä hetkellisistä sään vaihteluista.

Tulvariskien hallinnan tavoitteet on työn aikana määritelty työryhmässä 
ja ne koskevat ihmisten terveyttä ja turvallisuutta, välttämättömyyspal-
veluja, ympäristöä ja kulttuuriperintöä sekä viranomaistoiminnan ajan-
tasaisen tiedon saantia ja omatoimista varautumista.
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Tavoitteiden saavuttamiseksi on arvioitu erilaisia kriteerejä ja sen pe-
rusteella saatu seuraavat toimenpiteet noudatettavaksi; riskiä vähentä-
vät, suojelua edistävät, valmiustoimet, operatiivinen toiminta ja jälkitoi-
menpiteet.

Tulvariskiä vähentävä ja syntyä ennalta ehkäisevä toimenpide on alim-
pien rakentamiskorkeussuositusten huomioon ottaminen maankäytön 
suunnittelussa, kaavoituksessa ja toteuttamiseen tähtäävässä suunnit-
telussa. Ennaltaehkäisevää toimintaa ovat myös tulvavaara- ja tulvaris-
kikartoitukset.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueiden suunnit-
telussa tulee varautua mm. ilmastomuutoksen aiheuttamien tulvien ja 
sään ääri-ilmiöiden, myrskyjen, rankkasateiden ja taajamatulvien yleis-
tymiseen. Tulvariskien hallinta tulee varmistaa. Tärkeimpiä tulvariskien 
hallintatoimenpiteitä maankäytön suunnittelussa on alimpien suositelta-
vien rakentamiskorkojen huomioiminen ranta-alueilla, josta on laadittu 
opas, Tulviin varautuminen rakentamisessa sekä sovellettavat paikalli-
set suositukset.

Kaavoitus on uusien alueiden osalta tärkein tulvariskien hallinnan toi-
menpide. Riskejä pienentävä vaikutus toteutuu myös kaavojen päivi-
tyksen ja uusimisen yhteydessä. Helsingin erikoispiirre maankäytön 
suunnittelussa on maanalainen suunnittelu. Tulvaveden pääsy maana-
laisiin tiloihin aiheuttaa aina erityisriskin. Tulvavesi maanalaisissa tun-
neleissa ja tiloissa, mm. metro-, yhteiskäyttötunneleissa, jalankulkuyh-
teyksissä, kaupoissa, voi aiheuttaa pitkiä käyttökatkoksia. Merkittävim-
mät katkot syntyvät sähkön, teleyhteyksien ja vedenjakelun häiriöistä. 
Helsingin Yleiskaavassa 2016, maanalaisessa yleiskaavassa 2011 se-
kä maanalaisen yleiskaavan ehdotuksessa 2021 on annettu määräyk-
siä tulvien huomioonottamiselle. Espoossa maanalainen tulvariski on 
tunnistettu asemakaavojen yhteydessä sekä hankekohtaisissa suunni-
telmissa ja rakentamisessa.

Helsingissä on suunnitteilla uutta maankäyttöä tulvariskialueiksi tunnis-
tetuille alueilla. Näihin kohteisiin on suunniteltu maaperän vahvistus- ja 
korotustoimenpiteitä ja muita toimenpiteitä jo kaavoituksen yhteydessä. 
Näitä alueita ovat mm. Koivusaari, Lohiapajanlahti, Jätkäsaari, Herne-
saari, Töölönlahti, Eteläsatama, Hakaniemi, Suvilahti-Hanasaari, Her-
manninranta, Kyläsaari, Kaitalahti, Laajasalon itäranta, Marjaniemi, 
Vartiokylänlahti, Östersundom ja eräiden tunnistettujen puroalueiden 
varret.

Valmiustoimenpiteet ovat menetelmiä, toimenpiteitä ja varallaolojärjes-
telmiä, joilla varaudutaan tulviin ja ehkäistään vahinkoja, harjoitellaan 
tulvatilanteiden varalta. Valmiustoimet sisältävät myös mm. tulvaennus-
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teet, varoitusjärjestelmät, tiedottamisen, pelastussuunnitelmat ja tulva-
torjunnan harjoitukset sekä omatoimisen varautumisen edistämisen.

Tulvatorjunnan johdon toiminta, osapuolten vastuunjako kunnan ja val-
tion viranomaisten kesken on myös määritelty erikseen. Tiedottamises-
ta on myös erikseen määritelty eri viranomaisten kesken.

Tässä hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet tulee ottaa huo-
mioon valtion ja kuntien viranomaisten toiminnassa. Toimenpiteiden 
vastuutahot on määritelty erikseen. Toimenpiteiden seurannan päävas-
tuu on Uudenmaan ELY-keskuksella yhdessä alueen tulvaryhmän 
kanssa.

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma on 
erittäin monipuolisesti esittänyt suunnitteluun ja tulvasuojeluun liittyviä 
toimenpiteitä.

Raportti on antanut reunaehdot merivesitulvien hallintaan, organisoin-
tiin ja on edistänyt yhteistyön tekemistä kunnan ja valtion kesken. Työ-
ryhmä on ollut yksimielinen hallintasuunnitelman sisällöstä. Kaupun-
kiympäristön toimiala pitää hallintasuunnitelman sisältöä kannatettava 
ja puoltaa työn toimeenpanoa.

Maa- ja metsätalousministeriön päätettyä vuoden 2021 lopulla tulvaris-
kien hallintasuunnitelmasta tulvatyöryhmä jatkaa toimintaansa seuraa-
malla toimenpiteiden toteutumista ja kaupunkien tulee varmistaa tulva-
suojeluorganisaation toimivuus resurssien ja organisoitumisen osalta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Eija Kivilaakso, johtava erityisasiantuntija: 310 37247

eija.kivilaakso(a)hel.fi
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§ 340
Vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleihin

HEL 2021-000722 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus asetti vuoden 2021 kuntavaaleihin yhden uuden vaa-
litoimikunnan ja muutti 15.2.2021 asettamien vaalitoimikuntien kokoon-
panoa liitteen 1 mukaisesti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Kuntavaalit 2021 muutokset vaalitoimikunnissa
2 Kuntavaalit 2021 toimikuntalaitokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus asetti 15.2.2021 § 124 vaalitoimikunnat ja valitsi jä-
senet niihin vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestysaikana suori-
tettavaan toimikuntaäänestykseen. Kuntavaalit siirrettiin pidettäväksi 
13.6.2021. Osa vaalitoimikuntien jäsenistä on ilmoittanut olevansa es-
tyneitä työn, matkan tai muun syyn vuoksi toimimaan vaalitoimikunnas-
sa. 

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021. Kuntavaalien ennakko-
äänestys alkaa keskiviikkona 26.5.2021 ja päättyy tiistaina 8.6.2021. 

Kaupunginhallituksen on vaalilain 15 §:n mukaisesti hyvissä ajoin en-
nen vaaleja asetettava laitoksissa suoritettavaa ennakkoäänestystä 
varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme jäsentä ja 
tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
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Äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista 
hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspai-
kaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka joka on 
otettu rangaistuslaitokseen, saa äänestää kyseisessä laitoksessa en-
nakolta laissa tarkemmin säädetyllä tavalla (laitosäänestys).

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

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

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

Liitteessä 2 on tiedot Helsingissä sijaitsevista laitosennakkoäänestys-
paikoista. Luettelo on laadittu asiantuntijaviranomaisten (mm. Helsingin 
sosiaali- ja terveystoimialan, Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Sosi-
aali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran, Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin, Helsingin yliopistollisen sairaalan sekä eri 
laitosten) antamien tietojen perusteella. Laitosäänestyksen piiriin kuu-
luu noin 270 erilaista ja eri kokoista laitosta ja toimintayksikköä. Asu-
kas-, potilas- tai vankipaikkoja laitoksissa on yhteensä noin 11 700. 

Hallitus esittää väliaikaista lakimuutosta, jonka myötä varuskunnissa 
toimitettaisiin laitosäänestys vuoden 2021 kuntavaaleissa. Lakimuutok-
sen nojalla vuoden 2021 kuntavaaleissa toimitettaisiin laitosäänestys 
Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen va-
ruskunnissa ja Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavissa yksi-
köissä. Muutoksen myötä varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtois-
ta asepalvelusta suorittavat äänioikeutetut voisivat äänestää laitosää-
nestyksessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, kui-
tenkin viimeistään 24.5.2021, ja sen on tarkoitus olla voimassa 
30.06.2021 saakka. 

Valtioneuvosto on tehnyt muutoksen asetukseen vapaaehtoisista co-
vid-19-rokotuksista. Rokotusjärjestystä on muutettu siten, että kunta-
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vaalien kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat ja laitosäänestyk-
sen toimittavat vaalivirkailijat voidaan rokottaa koronavirusta vastaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Kuntavaalit 2021 muutokset vaalitoimikunnissa
2 Kuntavaalit 2021 toimikuntalaitokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.02.2021 § 124

HEL 2021-000722 T 00 00 01

Päätös

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

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

veera.reuna(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2021 154 (196)
Kaupunginhallitus

Asia/25
03.05.2021

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

§ 341
Valtuutettu Otto Meren aloite Kauppatorin pysäköintimahdollisuuk-
sien parantamisesta

HEL 2020-012449 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Otto Meren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Otto Meri ja 5 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, et-
tä kaupunki parantaa Kauppatorin torikauppiaiden ja asiakkaiden pysä-
köintimahdollisuuksia.

Kauppatorin suunnittelu perustuu kaupunkisuunnittelulautakunnan 
13.12.2016 hyväksymiin Kauppatorin alueen suunnitteluperiaatteisiin, 
joissa todetaan, että torin yhteyttä mereen vahvistetaan näkö- ja kul-
kuesteitä poistamalla sekä näkymiä säilyttämällä. Rantamuuria myötäi-
levää kävelyreittiä ja rannan oleskelupaikkoja parannetaan. Ydinalueilta 
poistetaan niille soveltumattomat toiminnot, kuten pysäköinti. Vanhan 
Kauppahallin asiakasvirtoja lisätään laajentamalla torikaupan painopis-
tettä Lyypekinlaiturille. Suunnitteluperiaatteissa todetaan myös, että 
alueelle syntyneitä kehittämisideoita kokeillaan esimerkiksi kesäkauden 
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ajan ennen kuin suunnitelmasta tehdään asemakaava. Kauppatorin 
asemakaavoitus tuli vireille 3.4.2018 ja kaavaehdotus on tarkoitus laa-
tia vuoden 2021 aikana.

Kauppatorilla ja Lyypekinlaiturilla toteutettiin pysäköintikokeilu 2018 - 
2019. Kokeilussa Kauppatorilta Keisariluodonlaiturilta poistettiin 39 au-
topaikkaa, jolloin laiturille jäi 24 maksullista asiointipysäköintipaikkaa. 
Paikkojen vähentämisen jälkeen tehtiin pysäköinnin seurantatutkimus. 
Sen mukaan kesällä 2018 pysäköinnin käyttöaste alueella oli 72 % - 
100 %, kun taas kesällä 2019 käyttöaste oli 95 % - 113 %.

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikön 1.11.2019 päätöksellä Kauppato-
rin pysäköintipaikat siirrettiin lähemmäksi Pohjoisesplanadia. Pysäköin-
tipaikkojen määrää lisättiin kolmella asiointipysäköintipaikalla ja yhdellä 
liikuntaesteisten pysäköintipaikalla. Pysäköintipaikkojen kokonaismäärä 
on näin ollen 28 kpl. Kauppatorin huoltojärjestelyihin ei pysäköinnin siir-
ron yhteydessä ole tehty muutoksia. Kauppatorin huolto perustuu syvä-
keräysastioihin, jotka sijaitsevat Keisariluodonlaiturilla. Ajoyhteys ke-
räysastioille on torialueen kautta ja samaa ajoyhteyttä käytetään pysä-
köintipaikoille ajoon ja Suomenlinnan lautalle ajoon. 

Kauppatorin kauppiaille on myönnetty yrityspysäköintitunnukset. Lä-
himmät yrityspysäköintitunnuksella oikeuttavat pysäköintipaikat ovat 
Helenankadulla. Valtuustoaloitteessa esitetty Kauppatorin asiakkaiden 
pysäköintimahdollisuuksien parantaminen vähentäisi torikauppiaille va-
rattua tilaa, josta normaalina kesäaikana on ollut pulaa.  Kauppatorin 
alueen asiointipysäköintiä palvelee torin läheisyydessä myös Kluuvin 
pysäköintilaitos. Tämän lisäksi kohtuullisen kävelyetäisyyden päässä 
ovat Kasarmitorin sekä Tähtitorninvuoren pysäköintilaitokset. Koronak-
riisin aikana liikennemäärät ovat jossain määrin vähentyneet. Myös py-
säköintipaikkojen saatavuus on helpottunut. Kaupungin tavoitteena on 
edistää ydinkeskustan alueella maanalaista pysäköintiä, koska se pa-
rantaa kaupunkiympäristön laatua ja vapauttaa tilaa muille toiminnoille, 
kuten asioinnille ja oleskelulle.

Edellä esitettyihin näkökohtiin ja poikkeusolosuhteisiin viitaten ei ole 
tarkoituksenmukaista lisätä Kauppatorille pysäköintipaikkoja. Kauppa-
torin asemakaavan laadinnan yhteydessä 2021 tutkitaan mahdollisuut-
ta lisätä Kauppatorin läheisyydessä pysäköintipaikkoja yrittäjille ja lyhy-
taikaisia paikkoja asiakkaille. 

Kauppatorin pysäköintijärjestelyiden jatkosuunnitteluun vaikuttavat 
myös ajankohtaisen Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailun mah-
dollisesti tuomat maankäytölliset muutokset sekä periaatepäätös sata-
matoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön 
lähtökohdista Eteläsatamassa ja Katajanokalla.
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Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus 
on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 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 Otto Meren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 16.03.2021 § 119

HEL 2020-012449 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 13.12.2016 Kauppatorin alu-
een suunnitteluperiaatteet jatkosuunnittelun pohjaksi. Lisäksi päätök-
sessä todettiin, että kehittämisessä on otettava huomioon Suomenlin-
nassa asuvien tarpeet.

Suunnitteluperiaatteissa todetaan, että torin yhteyttä mereen vahviste-
taan näkö- ja kulkuesteitä poistamalla sekä näkymiä säilyttämällä. Ran-
tamuuria myötäilevää kävelyreittiä ja rannan oleskelupaikkoja paranne-
taan. Ydinalueilta poistetaan niille soveltumattomat toiminnot, kuten py-
säköinti. Vanhan Kauppahallin asiakasvirtoja lisätään laajentamalla to-
rikaupan painopistettä Lyypekinlaiturille. Suunnitteluperiaatteissa tode-
taan myöskin, että alueelle syntyneitä kehittämisideoita testataan esi-
merkiksi kesäkauden ajan ennen kuin suunnitelmasta tehdään asema-
kaava.
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Kauppatorin asemakaavoitus on tullut vireille 3.4.2018. Kaavaehdotus 
on tarkoitus laatia vuoden 2021 aikana.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 5.6.2018 Kauppatorin ja Lyype-
kinlaiturin pysäköintikokeilun. Kokeilussa Kauppatorilta Keisariluodon-
laiturilta poistettiin 39 autopaikkaa, jolloin laiturille jäi 24 pysäköintipaik-
kaa (maksullisia asiointipysäköintipaikkoja). Kesällä 2018 tehdyn pysä-
köinnin seurantatutkimuksen mukaan (paikkojen vähentämisen jälkeen) 
käyttöaste oli 72 % - 100 %. Vastaava luku vuoden 2019 kesällä oli 95 
% - 113 %.

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö päätti 1.11.2019 kauppatorin ja 
Lyypekinlaiturin pysäköintijärjestelyistä sekä Biennaalin liikennejärjes-
telyistä Lyypekinlaiturilla. Päätöksessä Kauppatorin pysäköintipaikat 
siirrettiin lähemmäksi Pohjoisesplanadia. Pysäköintipaikkojen määrää 
lisättiin kolmella asiointipysäköintipaikalla ja yhdellä liikuntaesteisten 
pysäköintipaikalla. Pysäköintipaikkojen kokonaismäärä on näin ollen 28 
kpl.

Kauppatorin huolto perustuu syväkeräysastioihin, jotka sijaitsevat Kei-
sariluodonlaiturilla. Ajoyhteys keräysastioille on torialueen kautta ja 
samaa ajoyhteyttä käytetään pysäköintipaikoille ajoon ja Suomenlinnan 
lautalle ajoon. Huoltojärjestelyihin ei pysäköinnin siirron yhteydessä ole 
tehty muutoksia. 

Valtuustoaloitteessa esitetään Kauppatorin pysäköintimahdollisuuksien 
parantamista asiakkaiden näkökulmasta. Pysäköintipaikkojen lisäämi-
nen vähentäisi torikauppiaille varattua tilaa, josta normaalina kesäaika-
na on ollut pulaa. 

Kauppatorin kauppiaille on myönnetty yrityspysäköintitunnus. Lähim-
mät yrityspysäköintitunnuksella oikeuttavat pysäköintipaikat ovat Hele-
nankadulla.

Koronakriisin aikana liikennemäärät ovat jossain määrin vähentyneet. 
Myös pysäköintipaikkojen saatavuus on helpottunut. Kauppatorin lähei-
syydessä toimii myös Kluuvin pysäköintilaitos (Fabianinkatu 27 sisään- 
ja ulosajo), joka palvelee Kauppatorin alueen asiointipysäköintiä. Tä-
män lisäksi kohtuullisen kävelyetäisyyden päässä ovat Kasarmitorin 
sekä Tähtitorninvuoren pysäköintilaitokset. Kaupungin tavoitteena on 
edistää ydinkeskustan alueella maanalaista pysäköintiä, koska se pa-
rantaa kaupunkiympäristön laatua ja vapauttaa tilaa muille toiminnoille 
esimerkiksi asioinnille ja oleskelulle. 

Edellä olevaan ja poikkeusolosuhteisiin viitaten, ei ole tarkoituksenmu-
kaista lisätä Kauppatorille pysäköintipaikkoja.
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Kaavan laadinnan yhteydessä 2021 tutkitaan mahdollisuutta lisätä 
Kauppatoriin läheisyydessä pysäköintipaikkoja yrittäjille ja lyhytaikaisia 
paikkoja asiakkaille.

Käsittely

16.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan neljännen 
esityksen kokouksen kolmantena asiana.

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Kaavan laadinnan yhteydessä 2021 tutkitaan 
mahdollisuutta lisätä Kauppatoriin läheisyydessä pysäköintipaikkoja 
yrittäjille ja lyhytaikaisia paikkoja asiakkaille.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sirpa As-
ko-Seljavaaran vastaehdotuksen.

09.03.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri: 310 37122

pekka.nikulainen(a)hel.fi
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§ 342
Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite Munkinseudun ranta-alueen 
liikenneturvallisuuden parantamisesta

HEL 2020-013663 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Terhi Koulumies ja yksi muu valtuutettu esittävät aloittees-
saan, että kaupunki ryhtyy toimiin Munkinseudun liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi yhtäältä koulumatkojen turvallisuuden edistämiseksi Ri-
tokalliontiellä ja Tuulaspolulla sekä toisaalta pysäköinnin ja liikenteen 
sujuvuuden lisäämiseksi Munkkiniemenrannan varrella.

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristön toimialan lausuntoon vii-
taten, että päätös kaksisuuntaisen pyöräilyn mahdollistamiseksi mm. 
Tuulaspolulla ja Tiilimäellä valmistellaan kevään aikana. Päätös tulee 
osaltaan selkiyttämään liikennejärjestelyjä ja lisäämään liikenneturvalli-
suutta alueella. Tuulaspolku, Tiilimäki ja osa Apajapolusta ja Nuottapo-
lusta ovat yksisuuntaisia katuja Vanhan Munkkiniemen alueella. Yksi-
suuntaisuus koskee pyöräliikennettä, mutta ei jalankulkua. Uuden tielii-
kennelain myötä on liikennemerkillä mahdollista sallia kaksisuuntainen 
pyöräliikenne yksisuuntaisella kadulla. Kadun tulee täyttää nopeusrajoi-
tukseen, ajoradan leveyteen ja geometriaan liittyviä kriteereitä, jotta lii-
kennemerkkiä voidaan käyttää. Tuulaspolku ja Tiilimäki täyttävät nämä 
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kriteerit, koska nopeusrajoitus on 30 km/h hidasteineen, ajorata on ka-
pea ja geometrialtaan sellainen, että suuret ajonopeudet eivät ole 
mahdollisia. Katu vastaa esimerkkikatua Kulosaaressa (Hopeasalmen-
tie), jossa on jo tehty vastaavat järjestelyt. Tuulaspolku ja Tiilimäki ovat 
kapeita ja pitkiä pysäköintiriveineen, eivätkä näin ollen ole luonnostaan 
pihakadun oloisia.

Aloitteessa esiin nostettujen Munkkiniemenrannan pysäköintijärjestely-
jen osalta kaupunginhallitus toteaa, että Munkkiniemen rantatien pe-
ruskorjauksen yhteydessä vuosina 2027-2029 on tarkoitus uusia puuri-
vi historiallisen selvityksen mukaisesti ja suunnitella liikennejärjestelyt 
asukkaita kuunnellen. Väliaikaisjärjestelyksi Munkkiniemenrantaan 
suunnitellaan järjestely, jossa pysäköinti säilyy ajoradalla, mutta reitille 
järjestetään kohtaamispaikkoja siten, että ne samalla parantavat nä-
kemiä suojateille. Päätös pysäköintijärjestelyistä tehdään niin ikään ke-
vään aikana. 

Munkkiniemenranta on paikallinen kokoojakatu, jonka alkupäässä on 
kahvila ja jäätelökioski sekä loppupäässä uimarannan pysäköintialue, 
joten alueella liikkuu ja pysäköi myös kadun ulkopuolista väkeä. Munk-
kiniemenrannan liikennejärjestelyistä on vuosien varrella tullut yhtey-
denottoja kaupungille koskien kadulla tapahtuvaa kaahailua ja pysä-
köintiä, joka estää sujuvan liikkumisen. Palautteissa on esitetty mm. 
muutoksia pysäköinnin sallimiseksi puiden välissä. Kyseisiä järjestelyjä 
ei ole kuitenkaan mahdollista toteuttaa käytännössä, koska jalkakäytä-
vä on jo nyt liian kapea aurattavaksi, lumitilaa ei ole, eikä kapean puu-
rivin pohjatöitä ole tehty pysäköinnille sopivaksi. 

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Vastaus 
on lausunnon mukainen.

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 Terhi Koulumiehen aloite

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 23.03.2021 § 143

HEL 2020-013663 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yksisuuntaisia katuja Vanhan Munkkiniemen alueella ovat Tuulaspolku, 
Tiilimäki ja osia Apajapolusta ja Nuottapolusta. Yksisuuntaisuus koskee 
pyöräliikennettä, mutta ei jalankulkua. Uuden tieliikennelain myötä on 
liikennemerkillä mahdollista sallia kaksisuuntainen pyöräliikenne yksi-
suuntaisella kadulla. Kadun tulee täyttää nopeusrajoitukseen, ajoradan 
leveyteen ja geometriaan liittyviä kriteereitä, jotta liikennemerkkiä voi-
daan käyttää. Tuulaspolku ja Tiilimäki täyttävät nämä kriteerit, koska 
nopeusrajoitus on 30 km/h hidasteineen, ajorata on kapea ja geomet-
rialtaan sellainen, että suuret ajonopeudet eivät ole mahdollisia. Katu 
vastaa esimerkkikatua Kulosaaressa (Hopeasalmentie), jossa on jo 
tehty vastaavat järjestelyt. Päätös kaksisuuntaisesta pyöräilystä mm. 
Tuulaspolulla ja Tiilimäellä valmistellaan kevään aikana. Tuulaspolku ja 
Tiilimäki ovat kapeita ja pitkiä pysäköintiriveineen, eivätkä näin ollen ole 
luonnostaan pihakadun oloisia.

Munkkiniemenranta on paikallinen kokoojakatu ja se on 850 metriä pit-
kä suora. Sen poikkileikkaus on vain 10 metriä: ajokaista 4 metriä, py-
säköinti 2 metriä, puurivi 2 metriä ja jalkakäytävä 2 metriä. Kadun alku-
päässä on kahvila ja jäätelökioski sekä loppupäässä uimarannan pysä-
köintialue, joten alueella liikkuu ja pysäköi myös kadun ulkopuolista vä-
keä. Munkkiniemenrannalta on vuosien varrella tullut kahdenlaisia yh-
teydenottoja: siellä kaahaillaan ja pysäköinti estää sujuvan liikkumisen. 
Pyyntöön sallia pysäköinti puiden välissä on vastattu, että jalkakäytävä 
on jo nyt liian kapea aurattavaksi, lumitilaa ei ole, eikä kapean puurivin 
pohjatöitä ole tehty pysäköinnille sopivaksi. Lisäksi Munkkiniemen ran-
tatien peruskorjaus piti olla alkamassa lähivuosina, jolloin oli tarkoitus 
uusia puurivi historiallisen selvityksen mukaisesti ja suunnitella liiken-
nejärjestelyt asukkaita kuunnellen. Koronan myötä määrärahat ovat 
kuitenkin pienentyneet siten, että peruskorjaus on siirretty alkavaksi 
seitsemän vuoden kuluttua vuosina 2027-2029. Väliaikaisjärjestelyksi 
Munkkiniemenrantaan suunnitellaan järjestely, jossa pysäköinti säilyy 
ajoradalla, mutta reitille järjestetään kohtaamispaikkoja siten, että ne 
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samalla parantavat näkemiä suojateille. Päätös pysäköintijärjestelyistä 
tehdään kevään aikana.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Eeva Väistö, liikenneinsinööri: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
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§ 343
Nuorisoneuvoston kokouksista maksettavat palkkiot

HEL 2020-013198 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että nuorisoneuvoston kokouksista makse-
taan palkkioita ja korvauksia seuraavasti:

 Nuorisoneuvoston varsinaisista kokouksista maksettavien palkkioi-
den vuosittainen kokonaissumma on korkeintaan 15 000 euroa.

 Nuorisoneuvoston tulee vuosittain ennalta päättää kyseisen vuoden 
aikana pidettävien kokousten lukumäärä. Kokouskohtainen palkkio-
summa määräytyy jakamalla vuosittainen kokonaissumma kokous-
ten määrällä.

 Jäsenkohtainen kokouspalkkio määräytyy jakamalla kokouskohtai-
nen palkkiosumma edelleen nuorisoneuvoston jäsenmäärällä. Palk-
kio on saman suuruinen aina yhden kalenterivuoden ajan ja se 
maksetaan vain kokouksessa paikalla oleville jäsenille.

 Valmistelukokouksista maksetaan varsinaista kokouspalkkiota vas-
taava palkkio korkeintaan yhdestä valmistelukokouksesta jokaista 
nuorisoneuvoston kokousta kohden.

 Avustajan palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset korvataan sil-
loin kun nuorisoneuvoston jäsen tarvitsee vammansa vuoksi avus-
tajaa kokouksiin. Kustannuksia korvataan enintään viideltä tunnilta 
kokousta kohden. Avustajalle maksettava tuntipalkkio on enintään 
23 euroa. 

 Taksin tai invataksin käytöstä aiheutuneet kodin ja kokouspaikan 
väliset matkakustannukset korvataan silloin kun nuorisoneuvoston 
jäsen ei vammansa vuoksi voi käyttää julkisia kulkuvälineitä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorisoneuvoston esitys kokouspalkkioista
2 Kansliapäällikön kirje nuorisoneuvostolle
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Nuorisoneuvosto Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorisoneuvosto ja muut vaikuttamistoimielimet

Nuorisoneuvosto on kuntalain 26 §:n mukainen vaikuttamistoimielin, jo-
ka asetetaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 
varmistamiseksi. Kaupunginhallituksen on kuntalain mukaan huolehdit-
tava nuorisoneuvoston toimintaedellytyksistä.

Nuorisoneuvosto rinnastuu toiminnassaan muihin vaikuttamistoimieli-
miin kuten kuntalain 27 §:ssä säädettyyn vanhusneuvostoon ja 28 
§:ssä säädettyyn vammaisneuvostoon. Vaikuttamistoimielinten tehtä-
vänä on edistää edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamismah-
dollisuuksia. Niille ei voi siirtää toimivaltaa eivätkä ne voi tehdä hallin-
topäätöksiä.

Nuorisoneuvoston esitys kokouspalkkioiden maksamisesta

Nuorisoneuvosto on liitteenä olevalla kirjeellä ehdottanut kaupunginhal-
litukselle, että sen kokouksista alettaisiin maksaa kokouspalkkioita. 
Nuorisoneuvosto katsoo, että sen toimintaedellytyksiä ei ole turvattu 
yhdenvertaisella tavalla muihin vaikuttamistoimielimiin verrattuna. 

Kansliapäällikkö on vastannut nuorisoneuvoston ehdotukseen liitteenä 
olevalla kirjeellä. 

Nuorisoneuvoston tilanne ei tällä hetkellä ole yhdenvertainen suhtees-
sa kaupungin muihin vaikuttamistoimielimin, koska sen kokouksista ei 
makseta palkkioita. Nuorisoneuvoston edustajille maksetaan viranhalti-
joiden kokouspalkkioita vastaavat palkkiot silloin kun he osallistuvat 
toimialalautakuntien kokouksiin. Vanhusneuvoston ja vammaisneuvos-
ton kokouksista maksetaan kokouspalkkiot kaupunginhallituksen pää-
töksellä. Koska nuorisoneuvosto rinnastuu tavoitteiltaan ja toiminnal-
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taan muihin vaikuttamistoimielimiin, kokouspalkkioiden maksaminen on 
yhdenvertaisuuden vuoksi perusteltua.

Ehdotettava palkkiomalli

Nuorisoneuvosto päättää itse vapaasti kokoustensa lukumäärän ja 
ajankohdan. Kokoustahti on viime vuosina ollut huomattavan tiheä ver-
rattuna muihin vaikuttamistoimielimiin. Nuorisoneuvosto kokoontuu 
noin 20 kertaa vuodessa, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto noin 
yhdeksän kertaa. Malli, jossa nuorisoneuvosto itse päättää kokousten-
sa lukumäärästä ja jossa jokaisesta kokouksesta maksetaan kiinteä 
kokouspalkkio, ei ole mahdollinen.

Yhdenvertaisuus muihin vaikuttamistoimielimiin nähden voidaan saa-
vuttaa sillä, että nuorisoneuvoston kokouspalkkioiden vuosittainen ko-
konaissumma rajataan samalle tasolle kuin vanhusneuvoston ja vam-
maisneuvoston kokouspalkkiokulut. Ne ovat noin 15 000−18 000 euroa 
vuodessa.

Vuosittainen kokouspalkkiosumma jaetaan per kokous sen mukaan, 
montako kokousta nuorisoneuvosto päättää pitää. Tämä edellyttää sitä, 
että kokousten määrä päätetään vuosittain ennalta. Kokouskohtainen 
palkkiosumma jaetaan edelleen nuorisoneuvoston jäsenmäärällä. Jä-
senkohtainen kokouspalkkio on siten saman suuruinen aina yhden ka-
lenterivuoden ajan. Jos nuorisoneuvosto päättäisi pitää esimerkiksi 20 
kokousta yhden kalenterivuoden aikana, kokouspalkkion suuruudeksi 
tulisi 25 euroa per jäsen per kokous (15 000 euroa / 20 kokousta / 30 
jäsentä = 25 euroa).

Palkkio maksetaan vain kokouksessa paikalla oleville jäsenille ja vain 
niistä kokouksista, joista on vuosittain ennalta päätetty. Jos kokous-
palkkioita jää maksamatta jäsenten poissaolojen vuoksi, yli jäävää 
osuutta ei jaeta muille jäsenille tai siirretä tuleville vuosille.

Valmistelukokouksista maksettavat palkkiot

Nuorisoneuvosto on koonnut jäsenistään valmistelutoimielimen, joka 
valmistelee neuvoston kokouksissa käsiteltävät asiat. Siihen kuuluvat 
nuorisoneuvoston puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, kaksi sih-
teeriä, tiedottaja ja neljä toimialaryhmän puheenjohtajaa.

Valmistelukokouksista maksetaan saman suuruinen palkkio kuin nuori-
soneuvoston varsinaisista kokouksista, kuitenkin korkeintaan yhdestä 
valmistelukokouksesta jokaista neuvoston kokousta kohden. Tämä oh-
jaa palkkioita niille, joille kasaantuu enemmän tehtäviä nuorisoneuvos-
ton sujuvan toiminnan varmistamiseksi, ja kannustaa osaltaan aktiivi-
seen osallistumiseen.
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Avustajan käyttämisestä aiheutuvat kustannukset

Yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien turvaamiseksi nuoriso-
neuvoston jäsenille voidaan korvata avustajan palkkaamisesta aiheu-
tuneita kustannuksia, jos joku jäsenistä tarvitsee vammansa vuoksi 
avustajaa kokouksiin. Samoin kuin muiden vaikuttamistoimielinten koh-
dalla, kustannuksia korvataan enintään viideltä tunnilta kokousta koh-
den ja avustajalle maksettavan tuntipalkkion määrä on enintään 23 eu-
roa. 

Lisäksi voidaan maksaa matkakustannusten korvausta taksi- tai inva-
taksikuluista, jos nuorisoneuvoston jäsen ei vammansa vuoksi voi käyt-
tää julkisia kulkuvälineitä.

Palkkionmaksua koskeva talousarviokohta

Nuorisoneuvoston kokouspalkkiot maksetaan toimielinten toimintakus-
tannuksia koskevalta talousarviokohdalta 1 50 01. Samasta määrära-
hasta maksetaan mm. kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja 
muiden vaikuttamistoimielinten toimintamenot. Määrärahat ovat kau-
punginkanslian käytettävissä.

Asian valmistelu ja toimintaedellytyksiä koskeva toimivalta

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian ja kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan nuorisopalvelujen kesken. Nuorisoneuvostolle on 
varattu mahdollisuus osallistua asian valmisteluun ja ottaa kantaa palk-
kiomalliin ennen kaupunginhallitukselle tehtävää ehdotusta.

Nuorisoneuvoston asettaminen ja sen toimintaedellytyksistä huolehti-
minen kuuluvat kaupunginhallituksen toimivaltaan kuntalain 26 §:n no-
jalla.

Päätöksen voimaantulo ja kuluvan vuoden palkkiot

Päätös tulee voimaan takautuvasti 1.5.2021 alkaen. Loppuvuoden 
2021 osalta varsinaisista kokouksista maksettavien palkkioiden koko-
naissumma on 10 000 euroa (15 000 euroa x 8/12 kuukautta). 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorisoneuvoston esitys kokouspalkkioista
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2 Kansliapäällikön kirje nuorisoneuvostolle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Nuorisoneuvosto Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Nuorisopalvelut
Kaupunginkanslian taloushallinto
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§ 344
Valtuutettu Kati Juvan toivomusponsi osatyökykyisten työllistämi-
sestä

HEL 2020-010659 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
23.9.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille. 

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 23.9.2020 valtuutettu Kati Juvan aloitetta kehitysvam-
maisten työllistymisen ja työtoiminnan kehittämisestä kaupunginval-
tuusto hyväksyi aloitteentekijän ehdottaman toivomusponnen: "Hyväk-
syessään aloitevastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että kau-
punginhallitus selvittää mahdollisuuksia työllistää nykyistä enemmän 
osatyökykyisiä kaupungille." 

Kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti tavoitteena on pa-
rantaa vammaisten ja osatyökykyisten työllistymistä. Uuden tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuussuunnitelman (2022-2025) valmistelutyössä otetaan 
huomioon asiantuntijaryhmän tarkastelemia vammaisten ja osatyöky-
kyisten työllistymisen esteitä ja työllistämisen parantamistoimenpiteitä. 
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Parhaillaan selvitetään palkkatukiehdon ja vakanssirakenteen joustojen 
käsittelyä.           

Kaupungin henkilöstöhankinnan periaatteiden mukaan rekrytoinnissa 
edistetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Saavutettavuutta kehite-
tään selkokielisillä työpaikkailmoituksilla ja tekstitetyillä markkinointivi-
deoilla. Valintakriteerien selkeyteen ja syrjimättömyyteen kiinnitetään 
erityistä huomiota.    

Helsingissä käynnistyi kuluvan vuoden maaliskuussa työllisyyden edis-
tämisen kuntakokeilu, jossa kaupunki huolehtii lähes 50 000 työttömän 
työnhakijan työllisyyspalvelujen järjestämisestä. Kaupunki voi nyt ta-
voittaa osatyökykyiset työttömät ja vahvistaa heidän työllistymispolku-
jaan tarjoamalla käyttöön räätälöidyt ja monipuoliset palvelut. Työlli-
syyskokeilun asiakkaista noin kolmanneksella arvioidaan olevan erilai-
sia työ- ja toimintakyvyn haasteita sekä osatyökykyisyyttä. Kokeilussa 
kaikilla asiakkailla on nimetty vastuuasiantuntija, joka huolehtii yhteis-
työssä asiakkaan kanssa suunnitelmallisten palvelujen järjestämisestä 
ja työllistymisprosessin etenemisestä sekä seurannasta. Palvelujen 
kohdentuminen ja oikea-aikaisuus perustuvat asiakkaan ja vastuu-
asiantuntijan laatimaan yksilölliseen työllistymissuunnitelmaan.    

Sosiaali- ja terveystoimialalla on parhaillaan valmisteltavana vammais-
työn työ- ja päivätoiminnan palvelustrategia. Erityisenä painopisteenä 
on työllistymistä edistävän toiminnan kehittäminen. Työkykyisempi Sta-
di -hanke toimii yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa tuetun työllis-
tymisen lisäämiseksi. Vammaisten työtoimintayksiköiden työvalmenta-
jien määrää on myös lisätty.  

Vammaisten ja osatyökykyisten työllistyminen on otettu huomioon kau-
pungin ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä. Esihenkilöt ja työyhteisöt 
tarvitsevat tietoa käytännön tukimuodoista ja keinoista. Monimuotoisen 
rekrytoinnin Helvi-virtuaalivalmennus sekä tasa-arvon ja yhdenvertai-
suuden virtuaalivalmennus edistävät osaltaan monimuotoisten työyh-
teisöjen voimavarojen ymmärtämistä.     

Kaupungin palveluksessa olevia osatyökykyisiä työntekijöitä tuetaan 
onnistumisen johtamisen keinoin jo ensimmäisten työkykyongelmien 
ilmetessä. Ammatillista kuntoutusta tarjotaan siinä vaiheessa, kun työ-
kyky on tilapäisesti tai pysyvästi heikentynyt. Jos osatyökykyisyys on ti-
lapäistä, työtehtäviä räätälöidään korvaavan työn avulla tai muokataan 
määräaikaisesti. Tehtäväkiertoa, osasairauspäivärahaa, osakuntoutus-
tukea ja eläkevakuutusyhtiön päätöksen perusteella myös muuta pysy-
vää ratkaisua on järjestettävissä. 

Toivomusponnen johdosta on saatu päätöshistoriaan sisältyvät kaik-
kien toimialalautakuntien sekä palvelukeskusliikelaitoksen ja rakenta-
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mispalveluliikelaitoksen lausunnot, joissa on selvitetty osatyökykyisten 
työllistämistä. Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian hen-
kilöstö-, elinkeino- sekä talous- ja suunnitteluosaston kanssa. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.03.2021 § 70

HEL 2020-010659 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Kati Juvan toivomusponnesta, missä kaupungin-
valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuuksia 
työllistää nykyistä enemmän osatyökykyisiä kaupungille:

"Vammaistyössä tuetaan ja kehitetään osatyökykyisten työllistymistä 
tukevia toimia, osallistutaan aihetta koskeviin työryhmiin ja hankkeisiin, 
annetaan asiantuntija-apua aiheeseen liittyen. Vammaistyö ei kuiten-
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kaan voi vastata koko kaupungin työvoimapoliittisista toimenpiteistä ja 
itse työpaikkojen luomisesta eri toimialoille.

Vammaistyön työ- ja päivätoiminnan palvelustrategia on parhaillaan 
valmistelussa. Työ- ja päivätoiminnassa on erityisenä painopistealuee-
na vuonna 2021 työllistymistä edistävän toiminnan kehittäminen. Ta-
voitteena on muun muassa ottaa asiakas tiiviimmin palvelun kehityk-
seen mukaan sekä työllistymispolkujen laajempi tarjoaminen.

Vammaisten työ- ja päivätoiminnoissa tehdään työllistymistä edistävää 
työtä yhteistyössä eri vammaisjärjestöjen kanssa muun muassa osana 
Työkykyisempi Stadi -hanketta (esimerkiksi Kehitysvammaliitto, Autis-
miliitto, Vates ja Eskot ry). Yhteinen näkemys on se, että tuetun työllis-
tymisen palvelun kapasiteetin lisäämisellä voidaan vaikuttaa merkittä-
västi työhönvalmennuksen tarpeessa olevien vammaisten ja osatyöky-
kyisten henkilöiden työllistymisen määrän kasvuun.

Vammaisten työtoimintayksikössä työvalmentajien määrää on lisätty 
viime vuosina työtoimintaa tuottaviin toimipisteisiin. Niiden asiakkaiden, 
joiden työllistymiseen voidaan työvalmennuksella vaikuttaa tulisi kiinnit-
tää erityistä huomiota. Tuetun työllistymisen palvelun jonossa on ollut 
jo pitkään noin 40 asiakasta ja vaikka jono liikkuu, uusia asiakkaita on 
tulossa. Jonotusaika vaihtelee tällä hetkellä useasta kuukaudesta lähes 
vuoteen. Viiden työvalmentajan lisäyksellä kyettäisiin turvaamaan asia-
kaspaikkamäärää niin, ettei jonotusaika muodostu kohtuuttoman pit-
käksi.

Helsingin tuetun työllistymisen palvelun laadusta kertoo palvelulle 
myönnetty vuoden 2021 Zero Projectin Innovative Practice/Policy -
palkinto. Zero Projectin tehtävänä on edistää YK:n vammaisten oikeuk-
sien yleissopimuksen toteuttamista. Verkostossa toimii yli 5 000 asian-
tuntijaa 150 eri maassa. Huomionosoitus tarkoittaa, että tuetun työllis-
tymisen palvelu on kansainvälisestikin vertaisarvioinnin kautta arvioitu 
merkittäväksi osatyökykyisten henkilöiden työllistämistä edistäväksi 
toimintamalliksi.

Sosiaali- ja terveystoimialalla tuetaan vuonna 2021 lisäksi osatyöky-
kyisten työllistymistä nivomalla työkyvyn tukea osaksi tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskusta. Toimialalla osallistutaan Työkykyohjel-
maan, johon sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Helsingille noin 
miljoona euroa valtionavustusta. Työkykyisempi Stadi -hankkeessa 
toimiala kehittää työkyvyn tuen palvelukokonaisuutta sekä työllistymistä 
edistävää sosiaalihuollon palvelupolkua ja tuetun työllistymisen mene-
telmien pilotointia nykyistä laajemmalle kohderyhmälle.

Työ- ja päivätoiminnasta on oltu myös tiiviisti mukana yhdenvertaisuus-
suunnitelman valmistelussa. Kaupunginkanslia antaa aloitteesta oman 
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lausuntonsa henkilöstörekrytoinnin näkökulmasta. Sosiaali- ja terveys-
lautakunta katsoo, että osatyökykyisten työllistymistä ja heille sopivien 
työpaikkojen luomista tulee edistää kaupungin eri toimialoilla. Tavoit-
teena on, että Helsinki palkkaa nykyistä enemmän osatyökykyisiä. Tä-
mä voi toimia myös hyvänä esimerkkinä yksityisille toimijoille.

Osatyökykyisille tarjotaan työhön kuntouttavia palveluita myös nuorten 
palveluiden ja aikuissosiaalityön työtoiminnassa, jossa tarjotaan sekä 
kuntouttavaa että sosiaalihuoltolain 27 e ja d § mukaista vammaisten 
henkilöiden työtoimintaa ja työllistymistä tukevaa toimintaa. Kaupungin 
omissa työtoimintapaikoissa tarjotaan työvalmennusta. Lisäksi nuorten 
palveluissa ja aikuissosiaalityössä tarjotaan työkykyselvitystä sosiaali-
palveluna, jolloin osatyökykyinen, pitkäaikaistyötön helsinkiläinen voi 
saada työkyvyn arviointia ja selvitystä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista edellyttää, että 
julkinen valta edistää vammaisten henkilöiden osallisuutta sekä työllis-
tymistä yleisille työmarkkinoille. Työllistyminen palkkatyöhön lisää kehi-
tysvammaisten henkilöiden psykososiaalista hyvinvointia ja yhdenver-
taisuutta yhteiskunnassa. Yksi todistetusti työllistymistä edistävistä kei-
noista on tuetun työllistymisen malli."

Käsittely

30.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen en-
nen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia viimeisen virkkeen 
(”Kaupunginkanslia antaa aloitteesta oman lausuntonsa henkilöstörek-
rytoinnin näkökulmasta.”) perään seuraava virke: ”Sosiaali- ja terveys-
lautakunta katsoo, että osatyökykyisten työllistymistä ja heille sopivien 
työpaikkojen luomista tulee edistää kaupungin eri toimialoilla. Tavoit-
teena on, että Helsinki palkkaa nykyistä enemmän osatyökykyisiä. Tä-
mä voi toimia myös hyvänä esimerkkinä yksityisille toimijoille. ”

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä.

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2021 173 (196)
Kaupunginhallitus

Asia/28
03.05.2021

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

16.03.2021 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pauliina Vähäpesola, vammaisten työ- ja päivätoiminnan päällikkö, puhelin: 310 422 
515

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

merja.jantti(a)hel.fi

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos 29.3.2021

HEL 2020-010659 T 00 00 03

Rakentamispalveluliikelaitoksen (jäljempänä Stara) toimitusjohtaja an-
toi seuraavan lausunnon:

Pitkäaikaissairaat ja vammaiset henkilöt muodostavat hyvin heterogee-
nisen joukon, jossa myös mahdollisuudet työllistymiseen ovat erilaisia. 
Se mistä syystä osatyökykyisyys johtuu, vaikuttaa siihen millaisia mah-
dollisuuksia työllistymiseen tai työuran jatkumiseen työnantaja voi tarjo-
ta.

Stara tarjoaa kouluttautumisen ja työllistymisen mahdollisuuksia osa-
työkykyisille staralaisille, ja myös laajemminkin Helsingin kaupungin 
työntekijöille, joille uudelleensijoituksen keinoin haetaan uutta työtä 
kaupungin sisältä.

Staran omien työntekijöiden pitkäaikaissairauksista tai toimintakyvyn 
rajoitteista johtuvaan osatyökykyisyyteen haetaan ratkaisuja tekemällä 
tarvittaessa myös merkittäviäkin muokkauksia omassa työssä, tavoit-
teena taata työurien jatkuminen osatyökykyisyydestä huolimatta.  Eten-
kin Staran Rakennustekniikka osaston kehittämä 10-ryhmä on tuonut 
vakituisen työllistymisen polun sellaisille rakennusalan ammattilaisille, 
joilla fyysinen toimintakyky on heikentynyt niin, etteivät he ole enää 
voineet toimia fyysisesti raskaassa rakennusalan tehtävässään. Heidän 
vahvaa ammattitaitoaan hyödynnetään kuitenkin 10-ryhmän kautta ra-
kennustyömaiden työnjohdon tukena.

Staran Rakennustekniikassa tarjottiin myös vuonna 2019 kuukauden 
työharjoittelumahdollisuus rakennusalan tutkintoa suorittaville kolmelle 
kuulovammaiselle opiskelijalle. Yksi harjoittelu oli metallitekniikan 
työyksikössä ja kaksi korjausrakentamisen puolella. Harjoittelu toteutet-
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tiin yhteistyössä Kuurojen Palvelusäätiön kanssa ja viittomakielen tulk-
kia käytettiin apuna perehdytyksessä ja ajoittain myös työmaalla. Har-
joittelijoiden työtaustat olivat moninaiset, mutta monella oli jo kokemus-
ta rakennusalalta. Työharjoittelusta he suoriutuvat hyvin. Harjoittelu ai-
heutti kuitenkin jonkin verran huolta siitä, kuinka työturvallisuudesta 
voidaan varmistua etenkin isoilla rakennustyömailla.

Stara tarjoaa tarkoituksenmukaisia ja työllistymistä edistäviä kuntoutta-
via työtehtäviä sekä sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa Sosiaali- 
ja terveystoimialan kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Stara vaikut-
taa toiminnalla myönteisesti Helsingin kaupungin pitkäaikaistyöttömyy-
teen ja sen aiheuttamiin aineellisiin ja aineettomiin ongelmiin ja kustan-
nuksiin kaupunki- ja yksilötasoilla.

Stara tekee yhteistyötä kaupunkiympäristötoimialan ja kaupunginkans-
lian kanssa alaikäisten tekemien rikosten sovittelussa. Yhteistyön ta-
voitteena on vähentää nuorten syrjäytymistä ja eriarvoisuutta tarjoamal-
la kaupungin omaisuudelle vahinkoa tehneille nuorille mahdollisuus so-
vittaa vahingontekonsa työkorvauksena.  Stara tekee myös yhteistyötä 
sekä rikosseuraamuslaitoksen että Suomenlinnan hoitokunnan kanssa 
vankityön mahdollistamisessa. Tavoitteena on löytää ja tarjota tarkoi-
tuksenmukaisia työtehtäviä, joka edesauttaa vankeja työllistymisessä 
rikoksen sovittamisen jälkeen.

Staralla tehdään työtä kaduilla, puistoissa, rakennustyömailla ja luon-
nossa isojen laitteiden ja työkoneiden kanssa, usein vilkkaan liikenteen 
keskellä.  Työnantajan tulee huolehtia jokaisen työntekijän työsuojelus-
ta ja turvallisuusriskien huomioimisesta.  Nämä seikat on huomioitu 
edellä mainituissa sosiaalisen työllistämisen palveluissa ja tiettyä huol-
ta tästä esiintyi kuulovammaisten työharjoittelun aikana. Työtapatur-
mien ehkäisemiseksi tehdään Starassa systemaattisesti työtä, jotta työ-
turvallisuusriskit pystytään minimoimaan.

Staran kaikki työtehtävät eivät, nämä edellä mainitut riskitekijät huo-
mioiden, sovellu välttämättä kehitysvammaisille.  Sosiaali- ja terveys-
toimen vammaispalvelut ovat asiantuntijoita vammaisten työllistymisen 
edistämisessä, joten työllistymispalvelujen kehittämisessä heidän 
asiantuntemusta tarvitaan kartoittamaan työtehtävät ja työympäristöt, 
jotka soveltuvat kehitysvammaisille osatyökykyisille. Näin taataan, että 
kehitysvammaisille tarjottavat työtehtävät ovat todettu sellaisiksi, että 
työn tekeminen on terveellistä ja turvallista. Myös muiden osatyökykyis-
ten osalta tulee aina arvioida henkilökohtainen tilanne, jotta työtä voi-
daan työkykyrajoitteista huolimatta tehdä ja osatyökykyiset ohjautuvat 
juuri heille soveltuvien työtehtävien pariin. Soveltuvien työtehtävien tar-
joaminen tulee siten tapahtua tiiviissä yhteistyössä toimintaa koordinoi-
van tahon kanssa.
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Lisätiedot
Tommi Majanen, Henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 39270

tommi.majanen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 02.03.2021 § 151

HEL 2020-010659 T 00 00 03

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle Kati Juvan toivomusponnesta mahdollisuuksista työllis-
tää enemmän osatyökykyisiä henkilöitä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalle:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala edistää kaupungin periaatteiden 
mukaisesti henkilöstön yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tavoitteena on 
lisätä monimuotoisuutta henkilöstössä. Tätä edistetään osaltaan mm. 
anonyymin rekrytoinnin, positiivisen erityiskohtelun ja tehtävien mukau-
tuksen keinoin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toteutettiin ano-
nyymin rekrytoinnin kokeilussa vuonna 2020 yhteensä 36 hakuproses-
sia. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tarjoaa kesätyöpaikkoja osatyöky-
kyisille nuorille leikkipuistoissa ja päiväkodeissa. Työtehtävät pyritään 
räätälöimään nuoren osaamisen ja fyysisen toimintakyvyn mukaiseksi. 
Esihenkilöt sitoutuvat vastuullisen työnantajan periaatteisiin ja pereh-
dyttävät nuoret työtehtäviin. Nuorille halutaan tarjota paras mahdollinen 
kesätyökokemus.

Toimialalla on huolehdittu ensisijaisesti työn tarjoamisen velvollisuu-
desta kaupungin palveluksessa oleville osatyökykyisille työntekijöille. 

Toimialan yksiköt ovat tarjonneet kaupungin toimintatavan mukaisesti 
työkokeilu- ja palkkatukityöpaikkoja. Jos tehtävään on palkattu osatyö-
kykyinen ja tehtävä on osoittautunut hänelle sopivaksi, työllistymistä 
kaupungille on pyritty edistämään. Vaihtoehtona on ollut myös tarjota 
tehtävän edellyttämää koulutusta oppisopimuskoulutuksena. 

Lautakunta pitää Kati Juvan toivomusponnessa esitettyä asiaa tärkeä-
nä. Osatyökykyisten määrän lisääminen edellyttää, että selvitetään sys-
temaattisesti minkälaisia tehtäviä toimialalla on mahdollista räätälöidä 
osatyökykyisille sopiviksi. Erityisesti työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja 
on tärkeää lisätä aikaisempaan verrattuna ja tätä kautta pyrkiä raken-
tamaan urapolkuja osatyökykyisille. Jotta tässä onnistutaan, tulee var-
mistaa, että osatyökykyisten työntekijöiden palkkaamiseen luodaan 
selkeä toimintatapa mm. rekrytointiin, työntekijän vastaanottamiseen, 
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työn räätälöintiin ja perehdytykseen. Lisäksi tulee huolehtia verkostoi-
tumisesta ja yhteistyöstä mm. TE-palvelujen ja kolmannen sektorin 
kanssa, jotta osatyökykyiset tavoitetaan. Toiminnan turvaaminen edel-
lyttää, että henkilöstöresurssipalveluihin varataan osatyökykyisten työl-
lisyyden edistämisen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan riittävä 
resurssi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Riikka Heloma, hr-asiantuntija, puhelin: 310 42704

riikka.heloma(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.03.2021 § 20

HEL 2020-010659 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää toivomusponnessa esitettyä 
asiaa tärkeänä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sitoutuu Helsingin 
kaupungin uuden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvosuunnitelman laatimi-
seen ja osatyökykyisten sekä vammaisten työntekijöiden rekrytoinnin 
edistämiseen.

Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymässä henkilöstön yhdenver-
taisuussuunnitelman vuosittaiset toimenpiteet 2019–2020 on voimassa 
siihen asti, kunnes uusi kaupunkitason uusi yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvosuunnitelma valmistuu. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, 
että toimiala on sitoutunut edellä mainittuun henkilöstön yhdenvertai-
suussuunnitelmaan ja toteuttaa suunnitelman toimenpiteitä henkilöstön 
yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun edistämiseksi ja monimuotoi-
sen johtamisen vahvistamiseksi. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala osallistui vuoden 2020 lopulla ano-
nyymin rekrytoinnin hankkeeseen nuorisopalveluissa, jonka myötä 
anonyymin rekrytoinnin osaamista vahvistetaan toimialan jokaisen pal-
velun esihenkilöille. Esihenkilöille suunnatuissa HR-infoissa kevään 
2021 yhden tilaisuuden teeman myötä esitellään monimuotoisen rekry-
toinnin Helvi, jonka jokainen esihenkilö käy läpi vuoden 2021 aikana. 
Samassa tilaisuudessa käydään läpi myös yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvo Helvi työväline, joka on sovittu käytävän jokaisessa työyhteisössä 
läpi vuoden 2021 aikana. 
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Tavoitteena on käydä keskustelua toimialan sekä palveluiden johto-
ryhmissä osatyökykyisten sekä vammaisten työntekijöiden palkkaami-
sen edistämiseksi. Erityisesti palkkatukirahoituksen ja työkokeilujen 
rekrytoinneissa voisi painottaa vammaisten ja osatyökykyisten palk-
kaamisen lisäämistä.

Kanslian rahoituksella sekä toimipisteiden omalla rahoituksella kesä-
työntekijöiden palkkaamisessa painotetaan erityisnuorten palkkaami-
seen, mukaan lukien vammaisten nuorten työllistymiseen. Kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialalle myönnettiin erityistä tukea tarvitsevien nuorten 
työllistymiseen rahaa yhteensä yhtensä 14 302 euroa (sis. lomarahat ja 
sivukulut), jonka kanslia myönsi täysimääräisesti. Rahat jakautuivat 
palveluiden kesken seuraavasti: Kulttuuripalvelut: 5 201 euroa (4 tuki-
kuukautta, joka tarkoittaa neljää 17-vuotiasta kesätyöntekijää), Kirjas-
topalvelut: 7 801 euroa (6 tukikuukautta eli kuusi 17-vuotiasta kesä-
työntekijää) ja nuorisopalvelut: 1 300 euroa (1 tukikuukausi eli yksi 17-
vuotias kesätyöntekijä). 

Henkilöstön työkyvyn tukemiseen ja esihenkilöiden työkykyjohtamiseen 
Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelun HR-asiantuntijat ovat tarjonneet tukea 
jokaiselle toimialan esihenkilölle vuosien 2018–2020 aikana yhteistyös-
sä Työterveys Helsingin asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena oli niin 
varhaisen tuen ja tehostetun tuen mallien esihenkilöiden osaamisen 
vahvistaminen onnistumisen johtamisen kokonaisuudessa. Tavoitteena 
oli myös henkilöstön työssäjaksamisen tukeminen ja työssä jatkaminen 
mm. osatyökykyisenä. Jokaisen työntekijän tilanne kartoitettiin, joiden 
kohdalla on havaittu työkykyhaasteita esim. poissaoloja paljon, esihen-
kilöllä noussut huoli työntekijän jaksamisesta yms. Prosessin myötä 
työkykyjohtamiseen on otettu käyttöön erilaisia toimintamalleja, kuten 
kuntoutustuella työkokeilua, osasairausloman käyttöä.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Manna Torvinen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 36137

manna.torvinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.02.2021 § 57

HEL 2020-010659 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 
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Helsingin kaupunki edistää aktiivisin toimenpitein henkilöstön yhden-
vertaisuutta ja tasa-arvoa sekä kehittää monimuotoisuuden johtamista. 
Helsingin, helsinkiläisten sekä kaupungin henkilöstön monimuotoisuus 
on vahvuus, joka mahdollistaa hyvät palvelut, jatkuvan uudistumisen 
sekä entistä tuottavamman ja vetovoimaisemman kaupungin. Muun 
muassa positiivinen erityiskohtelu, anonyymi rekrytointi ja kaikinpuoli-
sen esteettömyyden varmistaminen ovat keinoja edistää yhdenvertai-
suuden toteutumista rekrytoinneissa.

Kaupunkiympäristön toimiala on osallistunut kaupunkiyhteiseen kehit-
tämistyöhön ja edistänyt aktiivisin toimenpitein henkilöstön yhdenver-
taisuutta ja tasa-arvoa.

Osana toimialan vuoden 2020 työhyvinvointi- ja yhdenvertaisuussuun-
nitelmaa on edistetty erityistä tukea tarvitsevien, vammaisten ja osa-
työkykyisten työllistymismahdollisuuksia kaupunkitason linjausten mu-
kaisesti. 

Toimialalla on toteutettu aktiivisesti korvaavan työn mallia, jos työn te-
keminen sairauspoissaolon sijaan on ollut mahdollista ja toipuminen ei 
ole vaarantunut. Myös osasairauspäivärahaa on käytetty. Osatyökykyi-
sen tukena ovat toimineet esihenkilö, henkilöstöpalveluiden hr-
asiantuntija, työterveyshuolto ja Keva. Lisäksi on kiinnitetty erityistä 
huomiota toimialan osatyökykyisten työtehtävien muokkaamiseen, työ-
kokeiluun, uraohjaukseen ja paluun tukeen. Henkilöstöpalveluiden hr-
asiantuntija toimii esihenkilön ja työntekijän tukena.

Toimialan eri palveluille on tarjottu mahdollisuus huomioida erityisryh-
mät kesätyörekrytoinneissa ja kanslian myöntämistä kesätyörahoista 
on varattu rekrytointeihin erillismääräraha. Erityisryhmien saatavuuden 
edistäminen on kaupunkitasoisena tavoitteena vuonna 2021, jolloin 
nuorten kesätyörekrytoinneissa tehdään yhteistyötä Vamlasin kanssa.

Toimialalla toimii esteettömyysasiantuntija, mikä mahdollistaa osatyö-
kykyisten esteettömyyden varmistamisen ja rekrytoinnin. Kaupunkiym-
päristön uudessa toimitalossa on huomioitu esteettömyys monin tavoin.

Toimiala jatkaa henkilöstön yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistä-
mistä ja osallistuu kaupunkiyhteiseen kehittämistyöhön.

02.02.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Lappalainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 64928
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anne.k.lappalainen(a)hel.fi
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§ 345
Valtuutettu Seija Muurisen aloite asuntotietokannan luomisesta 
ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointiin

HEL 2020-013652 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite -
2 Lausunto, Helsingin vanhusneuvosto, 26.3.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seija Muurinen ja 10 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että selvitetään mahdollisuutta luoda tietokanta ikääntyneiden 
asumistarpeiden ennakointia varten.   

Kaupunkiympäristön toimialalla on tiedot kaupungin omistamista asun-
noista sekä Helsingissä sijaitsevista ARA-vuokra-asunnoista, asumi-
soikeusasunnoista ja Hitas-asunnoista. Tietoja eri asumisratkaisuista 
on tarpeen pitää helposti saatavilla. Ikääntyneille ja heidän omaisilleen 
on jo nykyisin Stadin Seniori-infon verkkosivuilla tärkeää asumiseen liit-
tyvää tietoa. Aloitteessa ehdotetun tietokannan perustamisen sijaan 
kaupunkiympäristön toimiala ja sosiaali- ja terveystoimiala ryhtyvät yh-
teistyössä täydentämään Seniori-infon sivustoa ja siten voidaan avata 
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käyttäjien tarpeista lähtevä sujuva pääsy asumisen eri toimijoiden verk-
kosivuille. Palvelujen löydettävyys ja asiakaskokemus tulee ottaa huo-
mioon tietojen näkyvyyttä ja käytettävyyttä parantamalla hel.fi-sivuston 
uudistuksen yhteydessä.      

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan, sosiaali- ja terveys-
lautakunnan sekä vanhusneuvoston lausunnot. Vastaus on lausuntojen 
mukainen.  

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 
15 valtuutettua. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite -
2 Lausunto, Helsingin vanhusneuvosto, 26.3.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.03.2021 § 73

HEL 2020-013652 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Seija Muurisen ja 10 muun valtuutetun tietokannan perustamista ikään-
tyneiden asuntotarpeiden ennakointiin koskevasta valtuustoaloitteesta 
seuraavan lausunnon:

"Aloitteessa esitetään, että kaupunki selvittää mahdollisuutta luoda tie-
tokannan, josta ikäihmiset ja heidän omaisensa voivat tarvittaessa etsiä 
sopivaa asumismuotoa ja asuntoa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Helsingin kaupungin ikäänty-
neiden asumisen eri toimijoita on lukuisia niin julkisella ja yksityisellä 
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puolella. Tehostettua palveluasumista on Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:n (Heka Oy:n) hallinnoimissa kaupungin omissa palvelutaloissa ja 
seniorikeskuksissa sekä kaupungin ostopalveluna yksityisiltä palvelun-
tuottajilta ja kolmannelta sektorilta. Kaupungin järjestämään tehostet-
tuun palveluasumiseen asiakas ohjautuu SAS-prosessin kautta. Yksi-
tyinen palveluasumista tai tehostettua palveluasumista järjestävä taho 
vastaa omien vuokrattavien asuntojensa hallinnoinnista, itsemaksavien 
asukkaiden asukasvalinnasta, vuokrasopimusten laatimisesta ja vuok-
ranperinnästä. Lisäksi Helsingin kaupungissa on asuntoja Heka Oy:n 
asuntokannassa, kiinteistöosakeyhtiöiden asuntokannoissa, yksityisillä 
vuokranantajilla sekä erilaisilla muilla toimijoilla (säätiöt, yhdistykset). 
Jokainen näistä asuntoja vuokraavista tahoista vastaa omasta asunto-
hallinnastaan. Asuntoja ei useinkaan ole korvamerkitty ikääntyneille, 
vaan ovat osa normaalia asuntokantaa.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että yhtenäisen tietokan-
nan perustaminen ikääntyneiden asuntotarpeiden ennakointiin on 
haasteellista, koska Helsingin kaupunki ei vastaa koko Helsingin kau-
pungissa sijaitsevien asuntojen hallinnoinnista, vaan asuntoja omista-
via tahoja ja vuokraustoiminnasta vastaavia tahoja on kaupungissa lu-
kuisia niin yksityisellä kuin julkissektorillakin. Tietokannalle täytyy 
suunnitella muun muassa, miten tietojen päivittäminen tapahtuu. Koska 
nykyinen asuntotarjonta on monella toimijalla, niin tietokannan perus-
taminen ja käyttöliittymän teko on monimutkaista. Julkisen ja yksityisen 
toimijan vastuut asuntotarjonnasta, asukasvalinnasta sekä vuokraso-
pimuksen ja vuokranperinnän toimista eroavat toisistaan, eikä ole ole-
massa yhtenäistä toimintamallia.

Stadin Seniori-infon internetsivuilla Asuminen ja muuttaminen on link-
kejä, mistä löytää vuokra-asunto tai apua asumisen ratkaisuihin. Linkki-
listaus (www.kotiopas.fi) ei ole koko kaupungin osalta kattava, mutta 
Seniori-info tarjoaa apua ja neuvontaa myös puhelimitse ikääntyneille 
ja heidän omaisilleen. Tämän vuokra-asumista tarjoavan linkkilistan 
kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa on mahdollista 
tiedonvälityksen parantamiseksi tietokannan perustamisen sijasta. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttääkin, että sosiaali- ja terveystoi-
miala hakeutuu jatkossa yhteistyöhön kaupunkiympäristötoimialan 
kanssa ja pyrkii täydentämään Seniori-infon linkkilistoja helpottamaan 
sopivan asumismuodon löytymistä ikääntyneille kaupunkilaisille.

Käsittely

30.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

http://www.kotiopas.fi/
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Vastaehdotus 1:
Jäsen Sami Heistaro: Tehdään lausunnon loppuun seuraava lisäys:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttääkin, että sosiaali- ja terveys-
toimiala hakeutuu jatkossa yhteistyöhön kaupunkiympäristötoimialan 
kanssa ja pyrkii täydentämään Seniori-infon linkkilistoja helpottamaan 
sopivan asumismuodon löytymistä ikääntyneille kaupunkilaisille."

Kannattaja: jäsen Maritta Hyvärinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Sami Heistaron vastaehdotuksen.

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kati Hynninen, toimitila-asiantuntija, puhelin: 310 46701

kati.hynninen(a)hel.fi
Minna Nummi, neuvontapäällikkö, puhelin: 310 15853

mia.numminen(a)hel.fi
Markku Havukainen, tietotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 45436

markku.havukainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.03.2021 § 148

HEL 2020-013652 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin asuntokanta

Helsingin asuntokanta oli vuoden 2019 lopussa noin 371 000 asuntoa. 
Siitä oli omistusasuntoja 41 prosenttia, vuokra-asuntoja 45 prosenttia ja 
asumisoikeusasuntoja kolme prosenttia. Kahdeksalla prosentilla asun-
noista hallintaperuste puuttuu – yleensä siksi että ne ovat rekisteritieto-
jen mukaan vailla vakinaisia asukkaita. 

Vuokra-asunnot jakaantuivat rahoitusmuodoltaan vapaarahoitteisiin 
markkinavuokra-asuntoihin (27 prosenttia) ja valtion tukemiin ARA-
vuokra-asuntoihin (18 prosenttia). 

Kaupungin omistamat asunnot
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Helsingin kaupunki omistaa 63 800 asuntoa, mikä on 17 prosenttia ko-
ko Helsingin asuntokannasta. Kaupungin asunto-omaisuus voidaan ja-
kaa hallinta- ja rahoitusmuodon mukaan kolmeen luokkaan: valtion pit-
kän korkotuen ARA-vuokra-asunnot (51 800 asuntoa), valtion lainoit-
tamat asumisoikeusasunnot (5 000 asuntoa) sekä vapaarahoitteiset 
vuokra-asunnot (7 000 asuntoa).

Kaupungin omistamista ARA-vuokra-asunnoista 50 000 on Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:n (Heka) asuntoja. Hekan asuntokannassa on 
noin tuhat senioreille tarkoitettua asuntoa, joiden asukkaiden tulee olla 
joko yli 55- tai yli 60-vuotiaita. ARA-vuokra-asuntojen asukasvalinnan 
perusteina ovat asunnon tarve, varallisuus ja tulot.

Kaupungin asumisoikeusasuntojen omistus on keskitetty Helsingin 
asumisoikeus Oy:öön (Haso). Neljä kohdetta on tarkoitettu senioreille 
ja niissä on yhteensä 250 asuntoa. Ikääntyneille siirtyminen omistusa-
sunnosta asumisoikeusasuntoon on tehty helpoksi, koska varallisuus-
rajaa ei ole 55 vuotta täyttäneillä.

Ikääntyneiden asumistarpeet

Ikääntyville soveltuvat erilaiset asumisratkaisut yksilöllisen tarpeen mu-
kaisesti. Määrittäviä tekijöitä ovat esim. toimintakyky, nykyiset asuinolot 
ja varallisuus.

Ikääntyminen vaikuttaa toimintakykyyn, mikä puolestaan vaikuttaa 
myös asumistarpeisiin ja asumisen esteettömyyteen. Tavoitteena on, 
että ikääntyneet voisivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Yksi 
merkittävä asumisen haaste toimintakyvyn heiketessä on hissin puute. 
Asuntojen korjausten ja esteettömyysparannusten on todettu mahdol-
listavan ikääntyneiden asumista omissa kodeissaan pidempään.

Lausunnossa esitetään ikääntyneille sopiviksi asumismuodoiksi mm. 
kaupungin tai yksityinen normaali asuminen, senioritalossa asuminen, 
yhteisöllinen asuminen mm. monisukupolvinen asuminen ja palvelua-
suminen.

Senioritalossa asuminen

Pääosa ikääntyneistä asuu tavallisessa asuntokannassa muiden ikä-
ryhmien joukossa. Helsingissä on Hitas-omistusasuntoja, asumisoikeu-
sasuntoja, vapaarahoitteisia omistus- ja vuokra-asuntoja sekä valtion 
tukemia vuokra-asuntoja, jotka on suunnattu nimenomaan ikääntyneil-
le. Asuntoja haetaan suoraan omistajilta tai näiden ilmoittamilta tahoil-
ta. Omistusasunnot ovat myynnissä kuten muutkin omistusasunnot.
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Senioritalon asukkaiden yleisin ikäraja on joko 55 tai 60 vuotta. Muuten 
senioritalossa asuminen ei välttämättä poikkea muusta asumisesta. 
Kyse on pääosin tavallisesta asumisesta, johon voi tarvittaessa yhdis-
tää palveluja, kuten kotihoitoa. 

Yhteisöllinen ja monisukupolvinen asuminen

Yhteisöllinen asuminen on yleistymässä ja Helsinkiin on viime vuosina 
rakennettu yhteisöllistä ja monisukupolvista asumista sekä omistus- et-
tä vuokra-kohteisiin. Yhteisöllisyys voi merkitä eri asioita: yhteistä asun-
toa, omassa asuintalossa sijaitsevia yhteistiloja, ikääntyneille suunnat-
tua toimintaa ja alueellisia palveluita. 

Senioreille tarkoitettuja yhteisöllisiä Hitas-omistusasuntoja on Arabian-
rannassa ja Kalasatamassa. Omien asuntojen lisäksi kohteissa on yh-
teisöllisiä tiloja harrastamiseen ja ruoanlaittoon. Monisukupolvisia kort-
teleita on rakennettu Jätkäsaareen ja Verkkosaareen. Korttelin talojen 
yhteistilat on keskitetty yhteen paikkaan, jolloin yhteistiloista on saatu 
isompia ja monipuolisempia.

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti 
apua selviytyäkseen jokapäiväisistä toimista ja jotka eivät kotihoidon-
kaan turvin selviydy enää kotona. Palveluasuminen sisältää sekä 
asunnon että asumiseen liittyvät palvelut. 

Tietokanta ikääntyneille sopivista asumismuodoista

Ikääntyneiden asumisen ja palveluiden tarve vaihtelee yksilöllisen tilan-
teen mukaan. Ikääntyneiden neuvonta on Helsingin kaupungilla keski-
tetty sosiaali- ja terveystoimialan Stadin Seniori-infoon, johon jokainen 
voi olla yhteydessä puhelimitse saadakseen yksilöllistä palvelua. Stadin 
Seniori-infon verkkosivuilla on myös osio Asuminen ja muuttaminen. 
Sivuilla on tietoa mm. vuokra-asunnoista ikääntyneille. Seniori-infon si-
vuilla on lisäksi tietoa asunnon esteettömyyttä lisääviin muutostöihin 
saatavista avustuksista. 

Aloitteessa esitetään, että kaupunki selvittää mahdollisuutta luoda tie-
tokannan, josta ikäihmiset ja heidän omaisensa voivat tarvittaessa etsiä 
sopivaa asumismuotoa ja asuntoa. Kaupunkiympäristölautakunnan nä-
kemyksen mukaan tietokannan luominen ikääntyneille sopivista asu-
mismuodoista toimivassa ympäristössä vaatisi laaja-alaisen projekti-
ryhmän ja sille tulisi kohdistaa henkilö- ja rahoitusresursseja. 

Tietoja eri asumisratkaisuista tulee kuitenkin olla helposti saatavilla 
ikääntyneille ja heidän omaisilleen. Stadin Seniori-infon verkkosivuilla 
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on jo ikääntyneille tärkeää tietoa sähköisessä muodossa. Tietokannan 
luomisen sijaan kaupunkiympäristön toimiala voisi yhteistyössä sosiaa-
li- ja terveystoimialan kanssa täydentää Stadin Seniori-infon linkkilisto-
ja, joista pääsee eri toimijoiden verkkosivuille. Kaupunkiympäristön 
toimialalla on tiedot kaupungin omistamista asunnoista sekä Helsingis-
sä sijaitsevista ARA-vuokra-asunnoista, asumisoikeusasunnoista ja Hi-
tas-asunnoista. 

Tietojen näkyvyyttä ja käytettävyyttä tulisi parantaa hel.fi-sivuston uu-
distuksen yhteydessä. Uudistus tehdään kaupunkilaisten ja muiden 
käyttäjien tarpeista lähtien, panostaen asiakaskokemukseen ja palve-
luiden löydettävyyteen.

Lausuntoa on valmisteltu yhdessä sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marjo Tapana, tiimipäällikkö: 310 34222

marjo.tapana(a)hel.fi
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§ 346
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 17

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 26.4.2021
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 27.4.2021
- ympäristö- ja lupajaosto 29.4.2021
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta 27.4.2021
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.4.2021
- kulttuuri- ja kirjastojaosto 29.4.2021
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 27.4.2021
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 29.4.2021
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2021 188 (196)
Kaupunginhallitus

Asia/30
03.05.2021

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

- 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 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 
328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 338, 339, 341, 342, 344, 345 
ja 346 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 336 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 336 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan 
annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta 
palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite).

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

4
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 337, 340 ja 343 §: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.
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Kaupunginhallitus

Anni Sinnemäki
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mai Kivelä Mikko Kiesiläinen

Marcus Rantala Mika Raatikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 10.05.2021.


