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Kokousaika 27.09.2021 16:00 - 17:53

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Razmyar, Nasima apulaispormestari
kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Arhinmäki, Paavo (etänä) apulaispormestari
Gebhard, Elisa (etänä)
Halla-aho, Jussi (etänä)
Iskanius, Anniina
Koskela, Minja (etänä)
Nuorteva, Johanna (etänä)
Rantala, Marcus (etänä)
Rantanen, Tuomas (etänä)
Sarkomaa, Sari (etänä)
Sazonov, Daniel apulaispormestari
Vanhanen, Reetta
Vierunen, Maarit

Muut

Diarra, Fatim (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Rydman, Wille kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Torsti, Pilvi (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami (etänä) kansliapäällikkö
Hyvärinen, Silja (etänä) vs. kaupunkiympäristön toimialajoh-

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

lajohtaja
Järvenkallas, Satu (etänä) vs. kasvatuksen ja koulutuksen toi-

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

taja
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Enroos, Asta (etänä) henkilöstöpolitiikan johtaja
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies

esteellinen 686 § ja 702 §
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja

esteellinen 686 §
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
Peltonen, Antti (etänä) hallintopäällikkö
Turtola, Ilona viestintäasiantutija
Menna, Lauri (etänä) johtava asiantuntija
Nirkko, Saara hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen pormestari
679-706 §

Esittelijät

Juhana Vartiainen pormestari
679 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
680-706 §

Pöytäkirjanpitäjä

Saara Nirkko hallintoasiantuntija
679-706 §
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§ Asia

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

680 Asia/2 Kaupunginhallituksen ylimääräinen kokous

681 Asia/3 V 13.10.2021, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite kulttuurilaitosrahaston 
perustamisesta Helsingille

682 Asia/4 V 13.10.2021, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite perhepäivähoitajien 
työolosuhteiden parantamisesta

683 Asia/5 V 13.10.2021, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite kaupungin omis-
tamien arvokiinteistöjen kunnostusrahastosta

684 Asia/6 V 13.10.2021, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite kierrätyspiste 
Tapanilaan

685 Asia/7 V 13.10.2021, Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite, lasten tur-
vallisen koulunkäynnin vahvistaminen ja Helsingin huumeongelma

686 Asia/8 V 13.10.2021, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Kiinteistö Oy Auro-
ranlinnan sulauttamisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn

687 Asia/9 V 13.10.2021, Valtuutettu Mia Haglundin aloite lyhennetyn työajan ko-
keilusta

688 Asia/10 V 13.10.2021, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Etelä-Karjalan mallin 
käyttöönotosta kouluissa tapahtuvien lainvastaisten tekojen käsittelys-
sä

689 Asia/11 V 13.10.2021, Valtuutettu Petra Malinin aloite iltapäivätoiminnan tar-
joamisesta erityistä tukea tarvitsevien lasten kotiin

690 Asia/12 V 13.10.2021, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite kodin ulkopuolelle 
sijoitettujen nuorten mahdollisuudesta Ote-opetukseen

691 Asia/13 V 13.10.2021, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Harjun nuorisotalon 
korjaus- ja käyttösuunnitelmasta

692 Asia/14 V 13.10.2021, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite kulttuurialan toimijoi-
den vuokrahuojennuksista koronapandemian vuoksi

693 Asia/15 V 13.10.2021, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite yleisestä talviuintipai-
kasta

694 Asia/16 V 13.10.2021, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite hätämajoituksen li-
säämisestä asunnottomille naisille
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695 Asia/17 V 13.10.2021, Valtuutettu Jukka Järvisen aloite vaikuttavasta päihde-
työstä

696 Asia/18 V 6.10.2021 Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttaminen (nro 
12571)

697 Asia/19 V 6.10.2021, Haagan Laurinmäenkuja 3 ja Sentnerikuja 2 ja 4 asema-
kaavan muuttaminen (nro 12670)

698 Asia/20 Henkilöstökassatoimikunnan jäsenten valitseminen vuonna 2021 alka-
vaksi toimikaudeksi

699 Asia/21 Lainan myöntäminen Helsingin vapaaehtoinen palokunta ry:lle

700 Asia/22 Yhteistoimintasopimus Valokuitunen Oy:n kanssa johtojen, laitteiden 
ja rakennelmien sijoittamisesta

701 Asia/23 Kaupunginhallituksen 21.6.2021 § 486 tekemän päätöksen täytän-
töönpano

702 Asia/24 Kiinteistö Oy Auroranlinnan vuokrausehtojen muuttaminen

703 Asia/25 Valtuutettu Mari Rantasen toivomusponsi Etelä-Karjalan mallin käyt-
töönotosta kouluissa tapahtuvien lainvastaisten tekojen käsittelyssä

704 Asia/26 Valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponsi selvitetään mahdollisuudet re-
kisteröidä tai nimetä jokaiselle syntyvälle helsinkiläiselle nimikkopuu

705 Asia/27 Kaupunginvaltuuston 22.9.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

706 Asia/28 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 679
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 Marcus 
Rantalan ja Reetta Vanhasen sekä varatarkastajiksi Paavo Arhinmäen 
ja Anniina Iskaniuksen.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 680
Kaupunginhallituksen ylimääräinen kokous

HEL 2020-009204 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pitää ylimääräisen kokouksen 30.9.2021 klo 
8.00.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että kokouskutsu 30.9. kokoukseen 
voidaan lähettää hallintosäännön (HS 29:3.2 §) edellyttämästä poiketen 
alle 4 päivää ennen kokousta. 

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin 
kokoontuu päättäminään aikoina.

Ylimääräinen kokous tarvitaan kaupunkistrategian käsittelyn vuoksi. 

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 681
V 13.10.2021, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite kulttuurilaitosrahas-
ton perustamisesta Helsingille

HEL 2021-002234 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 17.02.2021 Oskala Hannu kulttuurilaitosrahasto Helsin-
gille

2 Urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto kvsto 1.11.1972 § 632

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Hannu Oskalan aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Hannu Oskala ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää mahdollisuutta perustaa kulttuurilaitosra-
hasto lainojen myöntämiseksi kulttuuritoimijoille, tai vaihtoehtoisesti la-
ventaa urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston lainanmyöntöperiaatteita katta-
maan myös kulttuuritoimijoiden hankkeet.
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Aloitteen tavoitteena on pyrkimys parantaa kulttuuritoimijoiden rahoi-
tusasemaa tarjoamalla toimijoille edullista lainaa.

Taustaa

Kaupungilla on kaksi kirjanpidollista rahastoa, joihin on rahastoitu varo-
ja lainojen myöntämiseksi; asuntotuotantorahasto, josta myönnetään 
lainoja kaupungin omaan ARA-säänneltyyn asuntotuotantoon (Helsin-
gin kaupungin asunnot Oy:n ja Helsingin Asumisoikeus Oy:n hank-
keet), sekä aloitteessa esimerkkinä mainittu urheilu- ja ulkoilulaitosra-
hasto (Uuv-rahasto), josta myönnetään lainoja nimensä mukaisiin koh-
teisiin. Lisäksi kaupunki myöntää antolainoja vuosittain erikseen varat-
tavista talousarviomäärärahoista, esimerkiksi tytäryhteisöillensä.

Uuv-rahasto perustettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 1.11.1972, 
632 §. Rahaston perustamisen taustalla olivat ao. aikakauden hallinnol-
lisen kirjanpidon säännöksistä juontuneet talousarvioprosessin haas-
teet riittävien määrärahojen varaamiseksi kasvavassa kaupungissa 
mm. asumalähiöiden uimahallien ja kuntourheilutilojen rakentamiseen. 
Rahaston perustamisen perusteeksi nähtiin tuolloin urheilu- ja ulkoilu-
laitosten lähivuosien rakentamisohjelmassa olleet mm. Oulunkylän ur-
heilupuiston tekojääradan ja Myllypuron urheilupuiston rakennustyöt, 
uimahallien rakentaminen eri kaupunginosiin sekä jäähallin lisäraken-
nuksen rakennustyöt. Rahaston nähtiin antavan kaupungille valmiuksia 
myös suhdannepoliittiseen säätelyyn; Uuv-rahaston alkupääomaksi 
siirrettiin vuoden 1969 työllisyysmäärärahoista säästynyt erä.

Uuv-rahaston varoja on käytetty alusta saakka sekä kaupunkikonsernin 
omissa puitteissa toteutettavien hankkeiden lainoittamiseen, että yleis-
hyödyllisille yhteisöille myönnettäviin lainoihin. Uuv-rahaston säännöt ja 
toimintaperiaatteet ovat säilyneet olennaisilta osin muuttumattomina 
rahaston perustamisesta lähtien. 

Enin osa Uuv-rahaston lainapääomista on kohdistunut kaupunkikon-
serniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden suuriin urheilulaitoshankkei-
siin kuten uimahallien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen, viimeisim-
pänä Olympiastadionin peruskorjaukseen. Kaupunkikonsernin urheilu-
laitoksille on myönnetty yksittäisiä lainoja myös talousarviovaroista, ja 
eräissä tapauksissa on käytetty lisäksi kaupungin myöntämiä takauk-
sia.

Uuv-rahastosta konsernin ulkopuolisille tahoille myönnetyt lainat ovat 
olleet pääosin pieniä. Konsernin ulkopuolisissa hankkeissa on nouda-
tettu periaatetta, jonka mukaisesti kaupungin lainan osuus on ollut 
enintään 40 % hankkeen kustannuksista, muun rahoituksen koostues-
sa omasta pääomasta, mahdollisista ulkopuolisista avustuksista sekä 
rahalaitoslainasta. 
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Ulkoisissa hankkeissa tyypillisin rahoitettava kohde on ollut urheiluseu-
ran keinonurmihanke, joissa kaupungin lainoittama osuus hankkeen 
kustannuksista on jäänyt pääsääntöisesti alle 100 000 euron. Lisäksi 
rahastosta on rahoitettu mm. kevytrakenteisia palloiluhalleja.

Markkinakorkoja seuraavalla Suomen Pankin peruskorkosidonnaisella 
Uuv-lainalla osarahoitetut konsernin ulkopuoliset hankkeet ovat suurel-
ta osin olleet seuravetoisia. Ao. urheiluseurat ovat pääsääntöisesti 
myös kaupungin toiminta-avustuksen piirissä, mikä parantaa lainojen 
takaisinmaksuedellytyksiä ja vähentää kaupungin luottoriskiä.

Eräille kulttuurilaitoksille on yksittäisten investointien kohdalla varattu 
talousarviossa lainamääräraha, tai annettu kaupungin omavelkainen 
lainatakaus. Lainatakaukset on myönnetty ko. laitosten hallussa olevien 
rakennusten peruskorjaamiseen. Talousarviolainaa on viimeksi myön-
netty Kiinteistö Oy Kaapelitalon Tanssin talo –hankkeen investointeihin.

Lainan myöntämisen edellytykset

Lainoja myönnettäessä tulee huomioitavaksi nykyisin voimassa olevat 
kuntalain 129 §:n määräykset, joiden mukaan kunta ei saa myöntää 
lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä talou-
dellinen riski. Lisäksi kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla va-
kuuksilla. Käytännössä jokaiseen kaupungin ulkopuoliselle yhteisölle 
myöntämään lainaan tulee saada reaalivakuus ja myös lainanhakijan 
lainanhoitokyvyn pitää olla todennettavissa. 

Uuv-rahaston varoista myönnettävät tällä hetkellä matalakorkoiset pe-
ruskorkopohjaiset lainat ovat olleet yksi keino tukea urheiluseuroja olo-
suhdetyössä. Rahaston käyttäminen lainojen myöntämiseen ei sinänsä 
ole nykyolosuhteissa itseisarvoista; lainoja olisi mahdollista myöntää 
urheiluseurojen hankkeisiin yhtä lailla myös tähän tarkoitukseen varat-
tavista talousarviomäärärahoista. Keskeistä lainojen myöntämisen 
kannalta on, että lainanmyöntöedellytykset täyttyvät (hankesuunnitel-
man sisältö, muu tarvittava rahoitus, lainojen takaisinmaksukyky ja käy-
tettävissä olevat vakuudet).

Kulttuuritoimijoiden taholta on vaikeammin tunnistettavissa vastaavan-
laisia potentiaalisia yhtenäisiä lainoitettavien investointien ja lainanhaki-
joiden kohderyhmiä kuin urheiluseurojen hankkeiden kohdalla. Lisäksi 
kulttuuritoimijoiden lainoittamisen esteeksi muodostuu useissa tapauk-
sissa käytettävissä olevien vakuuksien puute, monien toimijoiden toi-
miessa vuokratiloissa. 

Luottoriskin rajaamiseksi Uuv-rahastosta rahoitettavissa ulkopuolisissa 
hankkeissa edellytetään muuta kuin kaupungilta tulevaa rahoitusta aina 
vähintään 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Kulttuuritoimijoiden, 
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kuten muidenkin ulkopuolisen toimijoiden, hankkeiden rahoittamisen 
haasteena on vakuuskysymysten lisäksi usein ollut oman pääoman ja 
muun rahoituksen riittämättömyys.

Lopuksi

Kaupunginhallitus ei katso tarkoituksenmukaiseksi perustaa erillistä ra-
hastoa kulttuurihankkeiden rahoittamiseen, eikä myöskään laventaa 
Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston toimialaa.

Sen sijaan sellaisiin kulttuuritoimijoiden hankkeisiin, joissa kaupungin 
lainanmyöntöedellytykset täyttyvät, ts. lainan myöntäminen ei sisällä 
merkittävää taloudellista riskiä ja kaupungin edut on mahdollista turvata 
riittävän kattavilla vakuuksilla, hankeen lainoittamista varten on jatkos-
sakin mahdollista varata erillinen talousarviomääräraha ja lainan myön-
tämisessä noudattaa vastaavia periaatteita kuin urheilu- ja ulkoilulaitos-
rahaston lainojen kohdalla.

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
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 17.02.2021 Oskala Hannu kulttuurilaitosrahasto Helsin-
gille

2 Urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto kvsto 1.11.1972 § 632

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 682
V 13.10.2021, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite perhepäivähoitajien 
työolosuhteiden parantamisesta

HEL 2021-002227 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Johanna 
Nuortevan ehdotuksesta.  

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

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mari Holopainen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että perhepäivähoitajien työolosuhteita parannetaan muun 
muassa työaikaan ja työstä maksettaviin korvauksiin liittyvin toimenpi-
tein.

Kotona tapahtuva perhepäivähoito on varhaiskasvatuksen muoto, jossa 
perhepäivähoitaja työskentelee omassa kodissaan. Perhepäiväkodissa 
voidaan samanaikaisesti järjestää varhaiskasvatusta enintään neljälle 
lapselle mukaan luettuina perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset 
lapset. 
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Perhepäivähoitajien määrä on viimeisen viiden vuoden aikana vähen-
tynyt Helsingissä merkittävästi. Vuonna 2016 omassa kodissaan toimi-
via perhepäivähoitajia oli 150 ja heillä hoidossa olevia lapsia yhteensä 
529. Toukokuussa 2021 perhepäivähoitajia oli 60 ja lapsia hoidossa yh-
teensä 225.

Aloitteessa viitataan siihen, että tuen saaminen perhepäivähoitoon on 
usein hidasta. Varhaiskasvatuksen kiertävän erityisopettajan ja suomi 
toisena kielenä -opettajan tuki on saatavilla myös perhepäivähoidon 
lasten tarpeisiin. Lisäksi kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja 
suomi toisena kielenä -opettaja ovat sovitusti perhepäivähoitajien työil-
lassa mukana ohjaamassa ja kehittämässä lasten tarpeita vastaavia 
pedagogisia työtapoja. Yhteiset tilaisuudet ovat saaneet hoitajilta kiitos-
ta.

Perhepäivähoito on kustannuksiltaan jonkin verran päiväkodin lasken-
nallista keskihintaa korkeampi. Hoitajan kotona tapahtuvan perhepäi-
vähoidon lapsikohtainen keskihinta on 14 450 euroa vuodessa. Ryh-
mäperhepäivähoidon keskihinta on 13 500 euroa vuodessa ja kunnalli-
sessa päiväkotihoidossa laskennallista lasta kohden keskihinta on 10 
500 euroa vuodessa.

Työaika ja työajanseurantajärjestelmä

Aloitteessa esitetään, että perhepäivähoitajan työaikaan tulisi laskea 
myös varsinaisen hoitotyön ulkopuolella tapahtuva toiminta, joka mah-
dollistaa laadukkaan perhepäivähoidon tarjoamisen. 

Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien työajaksi luet-
tavan ajan määritelmä muuttui 1.4.2020 alkaen. Työajaksi luetaan las-
ten hoitoaikoihin sidottu aika sekä työvuorosuunnitelman mukainen ai-
ka, jolloin perhepäivähoitajalla ei ole lapsia hoidossa. Perhepäivähoi-
don esihenkilö määrittelee yhdessä perhepäivähoitajan kanssa työteh-
tävät sille työvuorosuunnitelman mukaiselle ajalle, jolloin lapset eivät 
ole hoidossa. Nämä työtehtävät voivat olla esimerkiksi kirjallisia työteh-
täviä, toiminnan suunnittelua tai ruokahuoltoon liittyviä tehtäviä.

Helsingin kaupungin perhepäivähoitajilla on käytössä Läsnä-
mobiilisovellus, jota hyödynnetään mm. lasten läsnä- ja poissaolojen 
merkitsemiseen, työaikaleimauksiin ja kustannuskorvausten kirjaami-
seen. Läsnä-järjestelmässä perhepäivähoitajat näkevät myös heille 
tehdyt työvuorosuunnitelmat.

Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus
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Aloitteessa esitetään, että perhepäivähoitajille maksettavien kustan-
nuskorvausten tulisi kattaa perhepäivähoitajan työhön liittyvät menot 
myös pääkaupunkiseudun nykyisessä hintatasossa.

Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle 
korvataan hoitajalle työstä aiheutuneet välittömät kustannukset Kunta-
liiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauk-
sia koskevan suosituksen mukaisesti. Suositukset ovat valtakunnalli-
sesti yhdenmukaiset.

Kuntaliitto tarkistaa ja suosittaa kalenterivuosittain perhepäivähoitajien 
kustannuskorvaukset. Laskennan perusteena käytetään viimeisimpiä ti-
lastokeskuksen julkaisemia toteutuneita indeksejä. Kustannuskorvaus-
ten tarkistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä.

Kustannuskorvaussuositus sisältää myös korvauksen muista kuin ra-
vintoaineista aiheutuvista tavanomaisista menoista kuten huoneiston 
käytöstä, sähköstä, vedestä, lämmöstä, askartelutarvikkeista ja leikki-
välineistä sekä lapsen hoitoon liittyvistä puheluista.

Korvaus ei sisällä työvaatetusta eikä erityishankintoja. Kustannuskor-
vauksen ulkopuolelle jäävät tulonhankkimiskulut perhepäivähoitaja voi 
vähentää verotuksessa erillisen selvityksen perusteella. Jos kunta on 
kuitenkin korvannut perhepäivähoitajalle jonkin tulonhankkimiskulun 
normaalin kustannuskorvauksen lisäksi, ei tällaisesta kulusta myönnetä 
vähennystä.

Palkan määräytyminen

Helsingin kaupungin omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoi-
tajia koskevan paikallisen sopimuksen mukaisesti perhepäivähoitajan 
palkka määräytyy varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärän ja 
hoitoaikojen mukaan. Perhepäivähoitajien palkkauksen perusteet tar-
kistetaan kolme kertaa vuodessa.

Tehtäväkohtaiseen palkkaan sitä alentavasti vaikuttaa lasten lukumää-
rän pysyvä väheneminen. Lapsen lopettaessa perhepäivähoitajan 
palkka pysyy samana seuraavaan palkan tarkistuspäivään saakka.
Lasten lukumäärän pysyvä lisääntyminen taas otetaan palkkauksessa 
huomioon heti siitä ajankohdasta alkaen, kun lapsi tosiasiallisesti alkaa 
käyttää hoitopaikkaa.

Lapsimäärän tarkastaminen ja hoitajan kanssa sovitusta lapsimäärästä 
huolehtiminen on perhepäivähoidon esihenkilön tehtävä. Perhepäivä-
hoito on hoitomuotona suosittu varsinkin pienten lasten kohdalla, eikä 
vapautuneille paikoille yleensä ole vaikeuksia löytää uutta lasta.
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Perhepäivähoitajan palkan määräytyminen ja työstä maksettavat kus-
tannuskorvaukset ovat monisyinen kokonaisuus. Helsingin kaupunki 
työnantajana pitää oikeudenmukaisimpana ja työntekijöille turvallisim-
pana keinona toimia kustannuskorvausten osalta Kuntaliiton suositus-
ten mukaisesti. Mahdolliset perhepäivähoitajien palkan määräytymisen 
perusteisiin tehtävät muutokset edellyttävät paikallisen sopimuksen 
muuttamista.

Työolosuhteiden parantaminen

Perhepäivähoidon esihenkilöt huolehtivat perhepäivähoitajien työolo-
suhteista ja työhyvinvointia edistävästä yhteisöllisyydestä. Esihenkilöitä 
ovat perhepäivähoidon ohjaajat tai päiväkodin johtajat. He ohjaavat ja 
tukevat perhepäivähoidon pedagogista toimintaa, toiminnan ja työajan 
suunnittelua ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmien laadintaa. Perhe-
päivähoitajien työtä, tarvittavia hankintoja ja hoitajien työoloja kehite-
tään yhdessä esihenkilöiden ja hoitajatiimien kesken.

Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyissä perhepäivähoito hoitomuotona 
saa huoltajilta parhaat arvosanat. Onnistunut yhteistyö lasten vanhem-
pien kanssa on perhepäivähoitajille palkitseva ja tärkeä työolosuhteisiin 
vaikuttava osatekijä.

Aloitteessa esitetty malli ruokahuollon järjestämisestä ulkopuolisen ta-
hon kautta toisi mittavia muutoksia hoitajien työhön ja palkkaukseen 
sekä nostaisi perhepäivähoidon kustannuksia. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi asiaa käsitellessään yksimie-
lisesti vastaehdotuksen, jonka mukaan toimialalla selvitetään mahdolli-
suutta suunnitella kokeilu ruokahuollon järjestämisestä perhepäivähoi-
tajien työn helpottamiseksi. 

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto. Esittelijän 
perustelut poikkeavat lautakunnan lausunnosta palkan määräytyminen 
-kappaleen osalta. Maininta siitä, että perhepäivähoitajan palkan mak-
sun periaatteita olisi tarpeen arvioida on poistettu. Sen sijaan todetaan 
lautakunnan lausunnon mukaisesti, että mahdolliset perhepäivähoita-
jien palkan määräytymisen perusteisiin tehtävät muutokset edellyttävät 
paikallisen sopimuksen muuttamista. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mari Holopaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.06.2021 § 240

HEL 2021-002227 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Mari Holopaisen aloitteesta perhepäivähoi-
tajien työolojen parantamiseksi: 

Kotona tapahtuva perhepäivähoito on varhaiskasvatuksen muoto, jossa 
perhepäivähoitaja työskentelee omassa kodissaan. Perhepäiväkodissa 
voidaan samanaikaisesti järjestää varhaiskasvatusta enintään neljälle 
lapselle mukaan luettuina perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset 
lapset. Lisäksi ryhmässä voi olla iltapäivisin yksi esiopetusikäinen tai 
yksi perusopetuksen aloittanut lapsi. Helsingissä on kuitenkin hyvin 
harvinaista, että esiopetuksesta tai perusopetuksesta siirtyisi lapsi ilta-
päiväksi perhepäivähoitoon. 

Perhepäivähoitajien määrä on viimeisen viiden vuoden aikana vähen-
tynyt Helsingissä merkittävästi. Vuonna 2016 omassa kodissaan toimi-
via perhepäivähoitajia oli 150 ja heillä hoidossa olevia lapsia yhteensä 
529. Toukokuussa 2021 on perhepäivähoitajia 60 ja lapsia hoidossa 
yhteensä 225.   

Perhepäivähoidossa noudatetaan Helsingin varhaiskasvatussuunnitel-
maa palvelumuodolle sopivin tavoin. Toiminnassa painottuvat vuoro-
vaikutus, leikki, perushoidon pedagogiikka sekä pienten lasten kehityk-
sen mukaiset oppimisen, tekemisen ja kokemisen mahdollisuudet. 

Aloitteessa viitataan siihen, että tuen saaminen perhepäivähoitoon on 
usein hidasta. Varhaiskasvatuksen kiertävän erityisopettajan ja suomi 
toisena kielenä opettajan tuki on saatavilla myös perhepäivähoidon las-
ten tarpeisiin. Lisäksi kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja 
suomi toisena kielenä opettaja ovat sovitusti perhepäivähoitajien työil-
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lassa mukana ohjaamassa ja kehittämässä lasten tarpeita vastaavia 
pedagogisia työtapoja. Yhteiset tilaisuudet ovat saaneet hoitajilta kiitos-
ta. 

Perhepäivähoito on kustannuksiltaan jonkin verran päiväkodin lasken-
nallista keskihintaa korkeampi. Hoitajan kotona tapahtuvan perhepäi-
vähoidon lapsikohtainen keskihinta on 14 450 euroa. Ryhmäperhepäi-
vähoidon keskihinta on 13 500 euroa ja kunnallisessa päiväkotihoidos-
sa lakennallista lasta kohden keskihinta on 10 500 euroa. 

Työaika ja työajanseurantajärjestelmä

Aloitteessa esitetään, että perhepäivähoitajan työaikaan tulisi laskea 
myös varsinaisen hoitotyön ulkopuolella tapahtuva toiminta, joka mah-
dollistaa laadukkaan perhepäivähoidon tarjoamisen. Omassa kodis-
saan työskentelevien perhepäivähoitajien työajaksi luettavan ajan mää-
ritelmä muuttui 1.4.2020 lähtien. 

Työajaksi luetaan lasten hoitoaikoihin sidottu aika sekä työvuorosuun-
nitelman mukainen aika, jolloin perhepäivähoitajalla ei ole lapsia hoi-
dossa. Perhepäivähoidon esihenkilö määrittelee yhdessä perhepäivä-
hoitajan kanssa työtehtävät sille työvuorosuunnitelman mukaiselle ajal-
le, jolloin lapset eivät ole hoidossa. Nämä työtehtävät voivat olla esi-
merkiksi kirjallisia työtehtäviä, toiminnan suunnittelua tai ruokahuoltoon 
liittyviä tehtäviä.

Helsingin kaupungin perhepäivähoitajilla on käytössä Läsnä- mobiiliso-
vellus, jota hyödynnetään mm. lasten läsnä- ja poissaolojen merkitse-
miseen, työaikaleimauksiin ja kustannuskorvausten kirjaamiseen. Läs-
nä-järjestelmässä perhepäivähoitajat näkevät myös heille tehdyt työ-
vuorosuunnitelmat. 

Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus:

Aloitteessa esitetään että perhepäivähoitajille maksettavien kustannus-
korvausten tulisi kattaa perhepäivähoitajan työhön liittyvät menot myös 
pääkaupunkiseudun nykyisessä hintatasossa. 

Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle 
korvataan hoitajalle työstä aiheutuneet välittömät kustannukset Suo-
men Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustan-
nuskorvauksia koskevan suosituksen mukaisesti. Suositukset ovat val-
takunnallisesti kaikille yhdenmukaiset.

Kuntaliitto tarkistaa ja suosittaa kalenterivuosittain perhepäivähoitajien 
kustannuskorvaukset. Laskennan perusteena käytetään viimeisimpiä ti-
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lastokeskuksen julkaisemia toteutuneita indeksejä. Kustannuskorvaus-
ten tarkistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä.

Kustannuskorvaussuositus sisältää myös korvauksen muista kuin ra-
vintoaineista aiheutuvista tavanomaisista menoista kuten huoneiston 
käytöstä, sähköstä, vedestä, lämmöstä, askartelutarvikkeista ja leikki-
välineistä, lapsen hoitoon liittyvistä puheluista yms. menoista.

Korvaus ei sisällä työvaatetusta eikä erityishankintoja. Kustannuskor-
vauksen ulkopuolelle jäävät tulonhankkimiskulut perhepäivähoitaja voi 
vähentää verotuksessa erillisen selvityksen perusteella. Jos kunta on 
kuitenkin korvannut perhepäivähoitajalle jonkin tulonhankkimiskulun 
normaalin kustannuskorvauksen lisäksi, ei tällaisesta kulusta myönnetä 
vähennystä.

Palkan määräytyminen

Helsingin kaupungin omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoi-
tajia koskevan paikallisen sopimuksen mukaisesti perhepäivähoitajan 
palkka määräytyy varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärän ja 
hoitoaikojen mukaan. Perhepäivähoitajien palkkauksen perusteet tar-
kistetaan kolme kertaa vuodessa. 

Tehtäväkohtaiseen palkkaan sitä alentavasti vaikuttaa lasten lukumää-
rän pysyvä väheneminen. Lapsen lopettaessa perhepäivähoitajan 
palkka pysyy samana seuraavaan palkan tarkistuspäivään saakka. 
Lasten lukumäärän pysyvä lisääntyminen taas otetaan palkkauksessa 
huomioon heti siitä ajankohdasta alkaen, kun lapsi tosiasiallisesti alkaa 
käyttää hoitopaikkaa.

Lapsimäärän tarkastaminen ja hoitajan kanssa sovitusta lapsimäärästä 
huolehtiminen on perhepäivähoidon esihenkilön tehtävä. Perhepäivä-
hoito on hoitomuotona suosittu varsinkin pienten lasten kohdalla, eikä 
vapautuneille paikoille yleensä ole vaikeuksia löytää uutta lasta.

Perhepäivähoitajan palkan määräytyminen ja työstä maksettavat kus-
tannuskorvaukset ovat monisyinen kokonaisuus. Helsingin kaupunki 
työnantajana pitää oikeudenmukaisimpana ja työntekijöille turvallisim-
pana keinona toimia kustannuskorvausten osalta Suomen Kuntaliiton 
suositusten mukaisesti. Perhepäivähoitajan palkan maksun periaatteita 
on tarpeen arvioida. Mahdolliset muutokset palkan määräytymiseen 
edellyttävät sopimuksen muutosta.

Työolosuhteiden parantaminen

Perhepäivähoidon esihenkilöt huolehtivat perhepäivähoitajien työolo-
suhteista ja työhyvinvointia edistävästä yhteisöllisyydestä. Esihenkilöitä 
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ovat perhepäivähoidon ohjaajat tai päiväkodin johtajat. He ohjaavat ja 
tukevat perhepäivähoidon pedagogista toimintaa, toiminnan ja työajan 
suunnittelua ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmien laadintaa. Perhe-
päivähoitajien työtä, tarvittavia hankintoja ja hoitajien työoloja kehite-
tään yhdessä esihenkilöiden ja hoitajatiimien kesken. 

Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyissä perhepäivähoito hoitomuotona 
saa huoltajilta parhaat arvosanat. Onnistunut yhteistyö lasten vanhem-
pien kanssa on perhepäivähoitajille palkitseva ja tärkeä työolosuhteisiin 
vaikuttava osatekijä.  

Aloitteessa esitetty malli ruokahuollon järjestämisestä ulkopuolisen ta-
hon kautta toisi mittavia muutoksia hoitajien työhön ja palkkaukseen ja 
nostaisivat perhepäivähoidon kustannuksia. Vantaan perhepäivähoidon 
johdolla ei ole tietoa, että Länsi-Vantaan perhepäivähoidossa olisi to-
teutettu aloitteessa mainittu ateriahuollon kokeilu.

Talousarvioon ei ole varattu lisärahoitusta perhepäivähoitoon. 

Selvitetään mahdollisuutta suunnitella kokeilu ruokahuollon järjestämi-
sestä perhepäivähoitajien työn helpottamiseksi.

Käsittely

15.06.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Selvitetään mahdollisuutta suunnitella kokeilu ruokahuol-
lon järjestämisestä perhepäivähoitajien työn helpottamiseksi.

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Fatim Diarran vastaehdotuk-
sen mukaisesti muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi
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§ 683
V 13.10.2021, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite kaupungin omis-
tamien arvokiinteistöjen kunnostusrahastosta

HEL 2021-002232 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 Tuomas Rantasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuomas Rantanen ja 40 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki perustaa erillisen vanhojen arvorakennusten 
korjausrahaston, josta voidaan rahoittaa huonokuntoisiksi päätyneiden 
arvorakennusten kunnostamista.

Kaupunginhallituksen 22.6.2020 hyväksymän toimitilastrategian mukai-
sesti kaupungilla ei ole omistuksessaan tiloja, joita se ei tarvitse omas-
sa palvelutuotannossaan ja joiden omistamiseen ei liity muita strategi-
sia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutilatarpeita. Säilytettävät arvora-
kennukset ovat käytössä. Esimerkiksi Puotilan kartano, Lauttasaaren 
kartano, Villa Furuvik, ravintola Kappeli ja Kaisaniemi ovat siirtyneet 
yksityiseen omistukseen. Näistä omistajamuutoksista on saatu hyviä 
kokemuksia ja kiinteistöjen toiminta jatkuu edelleen.

Toimitilastrategian mukaisesti kiinteistöjen realisointia on jatkettu. Kau-
punkiympäristölautakunta hyväksyi 25.5.2021 suunnitelman seuraavien 
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suojeltujen rakennusten myymiseksi: Vuosaaressa osoitteessa Itärei-
marinkuja 2 ja 4 sijaitsevat asuinrakennukset, Tapanilassa sijaitseva 
Franzenin torppa, Laajasalossa sijaitsevat vapaa-ajanasunnot Kaivos-
huvila, Tornihuvila ja Alppimaja sekä Nuottaniemen
huvilat.

Omassa palvelutuotannossa olevat arvokohteet pyritään pitämään toi-
minnassa ja kunnossa. Käynnissä olevat suurimmat arvokohteiden pe-
rusparannushankkeet ovat muun muassa Aleksis Kiven peruskoulun ja
Hakaniemen kauppahallin perusparannukset. Suunnitteluvaiheessa 
olevat suurimmat korjaushankkeet ovat Kallion ala-asteen, Käpylän pe-
ruskoulun ja Finlandiatalon peruskorjaukset. Talousarvion talonraken-
nushankkeiden rakentamisohjelmaan sisältyy vuosille 2021–2030 myös 
keskustakorttelien, Töölön kisahallin, Yrjönkadun uimahallin ja Maunu-
lan ala-asteen koulun perusparannukset.

Kaupunginhallituksen hyväksymä toimitilastrategia ohjaa kaikkia kau-
pungin toimitiloihin liittyviä toimia ja toimijoita, omistamisesta asiakas-
lähtöiseen ja kokonaistaloudelliseen tilojen hallintaan ja käyttöön. Toi-
mitilastrategian linjausten mukaisesti kaupunki haluaa säilyttää omis-
tamansa toimitilakannan arvon ja samalla toimitilastrategia linjaa, että 
kaupungin omistamat rakennukset ovat käytössä.

Aino Acktén huvila sekä Malmin lentoaseman päärakennus ja hangaari 
ovat esimerkkejä vaikeasti realisoitavista arvokohteista. Kaupunkiym-
päristön toimialan tarkoituksena on esittää kohteiden perusparannus-
hankkeiden lisäämistä talousarvioesityksen talonrakennusohjelmaan 
vuosille 2022–2031.

Toimitilastrategian toimeenpano-ohjelman yhtenä tavoitteena on sisäi-
sen vuokrajärjestelmän uudistaminen. Vuokramallin uudistuksen yh-
teydessä tarkastellaan mahdollisuutta erottaa arvokiinteistöt vuokra-
mallissa omaksi kokonaisuudekseen. Pääomavuokrien tasokorotuksiin 
tehtävät muutokset valmistellaan vuonna 2022 ja muutokset on tarkoi-
tus ottaa käyttöön vuoden 2023 alusta. Vuoden 2022 alusta on tavoit-
teena nostaa ylläpitovuokria siten, että ne mahdollistavat paremmin ra-
kennusten oikea-aikaisen ylläpidon.

Kaupunki kehittää lisäksi kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti 
arvokkaiden rakennusten säilymistä edistäviä menettelyitä arvottamis- 
ja salkuttamisprosessin avulla. Tyhjien ja kaupungin ulkopuolisille vuok-
rattujen tilojen osalta on tehty arvottaminen yhteistyössä kaavoituksen,
kaupunginmuseon ja tonttipalvelun kanssa.

Jatkotyössä arvioidaan edelleen ns. pidettävien tilojen strateginen mer-
kitys kaupungille eli määritellään strategisista syistä kaupungilla pidet-
tävät rakennukset ja niiden kassavirta. Samalla linjataan, miten ja mistä 
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rahoitetaan läpinäkyvästi tappio, joka syntyy strategisista syistä pidet-
tävistä kohteista kaupungille. Tämä voisi olla ratkaistavissa siten, että 
strategisesti merkittävien, pidettävien arvokohteiden tuotolle asetetaan 
erillinen tavoite, joka raportoidaan erikseen ja otetaan huomioon Ra-
kennus netto -talousarviokohdan toimintakatetavoitteessa. 

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto.

Lautakunnan mukaan yhtenä ratkaisuvaihtoehtona merkittävien arvo-
kohteiden kunnostuksen edellyttämälle rahoitukselle on osoittaa tähän 
tarkoitukseen erillinen rahoitus esimerkiksi perustettavan rahaston tai 
suoraan kaupunginhallituksen varoista. Esittelijän näkemyksen mukaan 
mahdollisuus aloitteessa esitetyn erillisen rahaston perustamiselle voi-
daan selvittää lautakunnan esittämällä tavalla vuokramallin uudistus-
työn yhteydessä vuoden 2022 aikana. Selvitystyössä tulee kuitenkin 
huomioida, ettei rahastoilla ole tarkoituksenmukaista hoitaa tai turvata 
sellaisia asioita, joista kaupungin tulisi huolehtia normaalina omana 
toimintanaan, vaan tätä toimintaa varten tulee lähtökohtaisesti varata 
määrärahat talousarviossa. Aloitteessa esitetty arvorakennusten kor-
jauksiin tarkoitetun rahaston perustaminen ja käyttö kuluttaisivat kau-
pungin varoja käytännössä samalla tavalla kuin talousarviomäärärahat. 

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 Tuomas Rantasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 17.08.2021 § 375

HEL 2021-002232 T 00 00 03
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Lausunto

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunki omistaa useita ar-
vokiinteistöjä, joiden käyttökustannukset suhteessa tuloihin ovat kor-
keat ja joihin liittyy usein korjausvelkaa ja suojelunäkökohtia. 

Kaupunginhallituksen 22.6.2020 hyväksymän toimitilastrategian mukai-
sesti kaupungilla ei ole tiloja, joita se ei tarvitse omassa palvelutuotan-
nossaan ja joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän 
tähtäimen palvelutilatarpeita. Säilytettävät arvorakennukset ovat käy-
tössä. Esimerkiksi Puotilan kartano, Lauttasaaren kartano, Villa Furu-
vik, ravintola Kappeli ja Kaisaniemi ovat siirtyneet yksityiseen omistuk-
seen. Näistä omistajamuutoksista on saatu hyviä kokemuksia ja kiin-
teistöjen toiminta jatkuu edelleen. 

Toimitilastrategian mukaisesti jatketaan kiinteistöjen realisointia ja kau-
punkiympäristölautakunta päätti 25.5.2021 hyväksyä suunnitelman 
seuraavien suojeltujen rakennusten myymiseksi: Vuosaaressa osoit-
teessa Itäreimarinkuja 2 ja 4 sijaitsevat asuinrakennukset, Tapanilassa 
sijaitseva Franzenin torppa, Laajasalossa sijaitsevat vapaa-
ajanasunnot Kaivoshuvila, Tornihuvila ja Alppimaja sekä Nuottaniemen 
huvilat.

Omassa palvelutuotannossa olevat arvokohteet pyritään pitämään toi-
minnassa ja kunnossa. Käynnissä olevat suurimmat arvokohteiden pe-
rusparannushankkeet ovat muun muassa Aleksis Kiven peruskoulun ja 
Hakaniemen kauppahallin perusparannukset. Suunnitteluvaiheessa 
olevat suurimmat korjaushankkeet ovat Kallion ala-asteen, Käpylän pe-
ruskoulujen ja Finlandiatalon peruskorjaukset. Talousarvion talonra-
kennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2021 - 2030 sisältyy 
myös keskustakorttelien, Töölön kisahallin, Yrjönkadun uimahallin ja 
Maunulan ala-asteen koulun perusparannukset.

Kaupunginhallituksen hyväksymä toimitilastrategia ohjaa kaikkia kau-
pungin toimitiloihin liittyviä toimia ja toimijoita, omistamisesta asiakas-
lähtöiseen ja kokonaistaloudelliseen tilojen hallintaan ja käyttöön. Toi-
mitilastrategian linjausten mukaisesti kaupunki haluaa säilyttää omis-
tamansa toimitilakannan arvon ja samalla toimitilastrategia linjaa, että 
kaupungin omistamat rakennukset ovat käytössä. 

Aino Acktén huvila ja Malmin lentoaseman päärakennus ja hangaari 
ovat arvokohteita ja vaikeasti realisoitavia. Kaupunkiympäristö on li-
sännyt kohteiden perusparannushankkeet talousarvioesityksen talon-
rakennusohjelmaan vuosiksi 2022 - 2031. 
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Toimitilastrategian toimeenpano-ohjelman kohdan 4.4 tavoitteena on 
sisäisen vuokrajärjestelmän uudistaminen. Vuokramallin uudistuksen 
yhteydessä tarkastellaan mahdollisuutta erottaa arvokiinteistöt vuokra-
mallissa omaksi kokonaisuudekseen. Pääomavuokrien tasokorotuksiin 
tehtävät muutokset valmistellaan vuonna 2022 ja muutokset on tarkoi-
tus ottaa käyttöön vuoden 2023 alusta. Vuoden 2022 alusta on tavoit-
teena nostaa ylläpitovuokria siten, että ne mahdollistavat paremmin ra-
kennusten oikea-aikaisen ylläpidon. 

Kaupunki kehittää lisäksi kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti 
arvokkaiden rakennusten säilymistä edistäviä menettelyitä arvottamis- 
ja salkuttamisprosessin avulla. Tyhjien ja kaupungin ulkopuolisille vuok-
rattujen tilojen osalta on tehty arvottaminen yhteistyössä kaavoituksen, 
kaupunginmuseon ja tonttipalvelun kanssa.

Jatkotyössä tulee arvioida edelleen ns. pidettävien tilojen strateginen 
merkitys kaupungille eli määritellä strategisista syistä kaupungilla pidet-
tävät rakennukset ja niiden kassavirta. Samalla linjataan miten ja mistä 
rahoitetaan läpinäkyvästi tappio, joka syntyy strategisista syistä pidet-
tävistä kohteista kaupungille. Ratkaisuvaihtoehtoina on, että strategi-
sesti merkittävien pidettävien arvokohteiden tuotolle asetetaan erillinen 
tavoite, joka raportoidaan erikseen ja otetaan huomioon Rakennus net-
to – talousarviokohdan toimintakatetavoitteessa tai erillinen rahoitus 
esimerkiksi perustettavan rahaston tai suoraan kaupunginhallituksen 
varoista.

Mahdollisuus erillisen rahaston luomiselle selvitetään vuokramallin uu-
distustyön yhteydessä vuoden 2022.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Aniko Patrakka, hankeohjelmoija, puhelin: 310 32672

aniko.patrakka(a)hel.fi
Sari Hilden, tilapäällikkö, puhelin: 09 310 40315

sari.hilden(a)hel.fi
Mårten Lindholm, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31831

marten.lindholm(a)hel.fi
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§ 684
V 13.10.2021, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite kierrätyspiste 
Tapanilaan

HEL 2021-003496 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Kos-
kelan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 17.03.2021 Honkasalo Veronika Kierrätyspiste Tapani-
laan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Veronika Honkasalo ja 19 muuta valtuutettua esittävät val-
tuustoaloitteessaan, että Tapanilaan järjestetään mahdollisimman pian 
kierrätyspiste. Lisäksi esitetään, että kaupunki selkeyttää sisäisiä pro-
sessejaan, jotka liittyvät siihen, miten kierrätyspisteet sijoitetaan yh-
denvertaisesti, tehokkaasti ja kattavasti eri kaupungin alueille. Tällä 
hetkellä vaikuttaa siltä, että yksikin kielteinen kanta naapurikuulemisis-
sa voi estää kierrätyspisteen sijoittamisen.

Tapanilan asemanseudun eteläosan asemakaavaehdotuksen käsitte-
lyn yhteydessä on etsitty sijoituspaikkaa kierrätyspisteelle ja sellainen 
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löytyi Hiidenportin ja Malmin kauppatien kulmauksessa sijaitsevalta 
Hiidenportin pysäköintialueelta. Toimenpideluvan lupaprosessi on vielä 
käynnissä rakennusvalvontapalvelussa. Lupaprosessiin liittyvä asuk-
kaiden kuuleminen on juuri laitettu vireille ja koska kierrätyspisteen lä-
hiympäristössä ei ole asuinrakennuksia on oletettavaa, ettei pisteen si-
joittaminen kohtaa vastustusta. Jos kuulemisen yhteydessä ei tule pe-
rusteltua vastustusta, lupa kierrätyspisteen sijoittamiseksi myönnettä-
neen alkusyksyn aikana. Pakkauskierrätys Rinki Oy sijoittaa tämän jäl-
keen kierrätysastiat alueelle. Yhtiön mukaan astiat on mahdollista tuo-
da muutamassa päivässä luvan myöntämisen jälkeen.

Tapanilan kierrätyspisteelle on etsitty paikkaa jo kauan Pakkauskierrä-
tys Rinki Oy:n ja kaupungin yhteistyönä. Pientalovaltaisessa ja tiiviissä 
Tapanilassa sopivia paikkoja on ollut vaikea löytää, koska paikan tulee 
täyttää useat vaatimukset liittyen liikennejärjestelyihin, turvallisuuteen, 
toiminnan tilatarpeisiin, maanomistukseen sekä asuinkiinteistöille mah-
dollisesti aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen. Aluekierrätyspisteiden 
rakentaminen edellyttää toimenpidelupaa. Osa aiemmin soveltuviksi 
havaituista kohteista on edennyt hakemusvaiheeseen mutta prosessiin 
liittyvässä kuulemisessa naapurusto on vastustanut hankkeita ja tämän 
johdosta lupahakemukset on vedetty pois käsittelystä. Kuulemisaikana 
annetut vastustavat kannanotot ennakoivat yleensä sitä, että myönne-
tystä luvasta tehdään oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus johtaa mahdol-
lisesti pitkäkestoiseenkin prosessiin, jonka lopputulos ei ole ennalta tie-
dettävissä, mikä on haasteellista hakijan kannalta. Tavoitteellista on 
saavuttaa tilanne, jonka naapurit kokevat hyväksyttäväksi. Tästä syystä 
poistuneille astioille ei kaikkien yhteisestä tahtotilasta huolimatta ollut 
aiemmin löydetty kaikkia osapuolia tyydyttävää korvaavaa sijaintia. 

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 17.03.2021 Honkasalo Veronika Kierrätyspiste Tapani-
laan
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 07.09.2021 § 425

HEL 2021-003496 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala näkee lähialueen asukkaille saavutetta-
vissa olevien kierrätyspisteiden olemassa olon tärkeäksi, niin ympäris-
tön kuin asukkaiden näkökulmasta. Kaupunkiympäristölautakunta on 
velvoittanut Tapanilan asemanseudun eteläosan asemakaavaehdotuk-
sen käsittelyn yhteydessä kaupunkiympäristön toimialan etsimään Ta-
panilan alueelta paikan kierrätyspisteelle syyskuuhun 2021 mennessä, 
ja uusi paikka kierrätyspisteelle on löytynyt Hiidenportin pysäköintialu-
eelta.

Tapanilan kierrätyspisteelle on etsitty paikkaa kauan Pakkauskierrätys 
Ringin ja kaupungin yhteistyönä. Pientalovaltaisessa ja tiiviissä Tapani-
lassa sopivia paikkoja on ollut vaikea löytää, sillä paikan tulee täyttää 
useat vaatimukset liittyen liikennejärjestelyihin, turvallisuuteen, toimin-
nan tilatarpeisiin, maanomistukseen sekä asuinkiinteistöille mahdolli-
sesti aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen. Aluekierrätyspisteiden ra-
kentaminen edellyttää toimenpideluvan hakemista rakennusvalvonta-
palvelusta. Osa aiemmin soveltuviksi havaituista kohteista on edennyt 
hakemusvaiheeseen, mutta prosessiin liittyvässä kuulemisessa naapu-
rusto on vastustanut hankkeita, ja tämän johdosta lupahakemukset on 
vedetty pois käsittelystä. Kuulemisaikana annetut vastustavat kannano-
tot ennakoivat yleensä sitä, että myönnetystä luvasta tehdään oikaisu-
vaatimus. Oikaisuvaatimus johtaa mahdollisesti pitkäkestoiseenkin pro-
sessiin, jonka lopputulos ei ole ennalta tiedettävissä, mikä on haasteel-
lista hakijan kannalta. Tavoitteellista on saavuttaa tilanne, jonka naapu-
rit kokevat hyväksyttäväksi. Tästä syystä poistuneille astioille ei kaik-
kien yhteisestä tahtotilasta huolimatta oltu aiemmin löydetty kaikkia os-
apuolia tyydyttävää korvaavaa sijaintia. 

Nyt uusi, kaikki reunaehdot täyttävä sijainti on löytynyt tarkan etsinnän 
tuloksena Hiidenportin pysäköintialueelta, joka sijaitsee Hiidenportin ja 
Malmin kauppatien kulmauksessa. Toimenpideluvan lupaprosessi on 
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vielä käynnissä rakennusvalvontapalvelussa, joten sopimusta kyseisel-
le sijainnille ei ole vielä saatu varmistettua. Kuitenkin lupaprosessiin liit-
tyvä asukkaiden kuuleminen on juuri laitettu vireille. Koska kierrätyspis-
teen lähiympäristössä ei ole asuinrakennuksia, on oletettavaa, ettei pis-
teen sijoittaminen kohtaa vastustusta. Jos kuulemisessa ei ilmene pe-
rusteltua vastustusta, lupa kierrätyspisteen sijoittamiseksi tullaan myön-
tämään rakennusvalvontapalvelussa todennäköisesti syyskuun aikana. 
Pakkauskierrätys Rinki tulee sijoittamaan tämän jälkeen kierrätysastiat 
alueelle, astiat saadaan tuotua Ringin arvion mukaan muutamassa päi-
vässä luvan myöntämisen jälkeen.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Johanna Himberg, maisema-arkkitehti: 310 21806

johanna.himberg(a)hel.fi
Pia-Liisa Orrenmaa, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 26419

pia-liisa.orrenmaa(a)hel.fi
Laura Kankaanpää, liikenneinsinööri, puhelin: 310 35131

laura.kankaanpaa(a)hel.fi
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§ 685
V 13.10.2021, Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite, lasten 
turvallisen koulunkäynnin vahvistaminen ja Helsingin huumeon-
gelma

HEL 2021-002927 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miila Lukkarinen, asiantuntija, puhelin: 36502

miila.lukkarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ryhmäaloite 03.03.2021 Sazonov Daniel Kokoomuksen ryhmäaloite 
lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistamiseksi ja Helsingin huu-
meongelman

2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto 23.8.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että Helsingin tu-
lee tiivistää yhteistyötään poliisin kanssa koulujen ja päiväkotien aluei-
den valvonnassa ongelma-alueilla, minkä lisäksi tärkeää on koulujen 
alueiden ympärivuorokautinen pihavalaistus, liikkuvan sosiaalitoimen 
toiminnan jatkaminen ja huumeiden käyttäjien nykyistä vahvempi oh-
jaaminen terveydenhoidon ja sosiaalitoimen piiriin. 

Aloitteen johdosta on saatu Helsingin poliisilaitoksen, sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnot. Kau-
punkiympäristön toimialan vastaus on sisällytetty kasvatus- ja koulutus-
lautakunnan lausuntoon. 
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Koskien aloitteessa esitettyä valvontaan liittyvän yhteistyön tiivistämistä 
poliisin kanssa kaupunginhallitus viittaa Helsingin poliisilaitoksen lau-
suntoon ja toteaa, että poliisilaitos valvoo yleisen järjestyksen ja turval-
lisuuden säilymistä koko kaupungin alueella. Poliisi partioi paitsi muun 
toimintansa ohella, myös erikseen suunnitellusti päiväkotien ja koulujen 
piha-alueilla tarkoituksenaan estää etenkin nuorten päihteiden käyttöä 
ja siitä aiheutuvia häiriöitä. Päihteisiin liittyviä ongelmia ei voida täysin 
poistaa pelkästään poliisin suorittaman valvonnan tai rakenteellisten 
ratkaisujen keinoin. Helsingin poliisilaitos kannattaa aloitteessakin mai-
nittuja päihdeongelmaisten henkilöiden hoitoonohjauksen tehostamis-
toimenpiteitä. Poliisin toimenpiteiden kohteeksi joutuneiden henkilöiden 
osalta on jo tällä hetkellä käytössä päihteiden ongelmakäyttäjiin koh-
dennettu hoitoonohjaus-malli. 

Helsingin poliisilaitoksen ja kaupungin välisen muun yhteistyön tiivistä-
mistä koskien kaupunginhallitus viittaa asiasta saatuihin lausuntoihin ja 
toteaa, että Helsingin poliisilaitoksen ja kaupungin toimijat ovat kehittä-
neet yhteistyössä päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn ja niistä aiheutu-
vien haittojen minimointiin liittyviä toimenpidemalleja jo useiden vuosien 
ajan. Sosiaali- ja terveystoimialan päihdepalveluiden henkilöstö tekee 
aktiivista verkostoyhteistyötä poliisin kanssa tavoitteenaan ennaltaeh-
käistä ja vähentää huumeongelmista johtuvia ympäristö- ja turvalli-
suushaittoja. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan turvallisuuspalvelut 
tekevät tiivistä, säännöllistä yhteistyötä Helsingin poliisin ennaltaestä-
vän toiminnan yksikön kanssa, minkä lisäksi tiettyjen toimipisteiden 
henkilöstöt tekevät säännöllistä yhteistyötä poliisin kanssa alueellisten 
haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyssä ja hoitamisessa. Lausunnos-
saan poliisilaitos kannattaa kaikkien sellaisten uusien toimenpidemal-
lien edistämistä, jotka ovat omiaan vahvistamaan poliisilaitoksen ja 
kaupungin yhteistyöverkostojen toimintaa ja päihteiden väärinkäyttäjien 
saattamista entistä tiiviimmin erilaisten terveydenhoidon ja sosiaalitoi-
men tukiverkostojen piiriin. Kaupunginhallitus yhtyy poliisilaitoksen nä-
kemykseen, ja katsoo, että toimenpidemalleja on tarvittaessa mahdol-
lista edistää olemassa olevissa yhteistyörakenteissa.

Helsingin kaupungin viimeisimmän turvallisuustutkimuksen mukaan 
(2018) kaupunkilaisten omalla asuinalueellaan näkemän huumeiden 
käytön ja asuinalueella koetun turvattomuuden välillä on yhteys. Huu-
meiden käyttöön ja myyntiin liittyvien havaintojen yleisyys vaihtelee 
Helsingissä alueellisesti merkittävästi. Koulujen ja päiväkotien henkilö-
kunnan käytössä on kiinteistöjen sähköinen huoltokirja, jonne voi kirjata 
ilmoituksen piha-alueilla havaituista ruiskuista ja neuloista. Ilmoitusten 
perusteella kaupunkiympäristön toimiala voi kohdentaa entistä parem-
min toimenpiteitä erityisesti niihin kohteisiin, joissa esiintyy huumeiden-
käyttöön liittyvää roskaamista. Koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen 
henkilöstöä on ohjeistettu omalta osaltaan tarkastamaan piha-alueet 
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huolellisesti päivittäin ennen ulkoilua. Huumeiden käyttövälineiden kä-
sittelystä ja välituntivalvonnasta on laadittu henkilöstölle ohjeistuksia ja 
piha-alueilta poistetaan siellä mahdollisesti olevat vaaralliset esineet. 
Sähköisen huoltokirjan ilmoitusten avulla kiinteistönhuollon käynnit voi-
daan kuitenkin mahdollisuuksien mukaan ajoittaa siten, että koulujen ja 
päiväkotien henkilökunnan ei tarvitse huolehtia alueen siivoamisesta 
huumeidenkäyttöön liittyvän jätteen osalta. Ilmoitusten perusteella saa-
daan myös koottua tietoa siitä, miten laajasti ilmiötä esiintyy, jotta eri 
toimijoiden käytössä olevin keinoin voidaan puuttua asiaan tehok-
kaammin. Kasvatus- ja koulutustoimialan lausuntoon viitaten kaupun-
ginhallitus katsoo, että on perusteltua kehittää kiinteistöhuollon palvelu-
ja erityisesti niiden päiväkotien, koulujen ja leikkipuistojen kohdalla, joi-
den ulkoilualueilta löytyy säännöllisesti huumeruiskuja ja -neuloja. Li-
säksi henkilöstön osaamista turvallisuuden edistämisen taidoissa, riski-
tilanteiden tunnistamisessa sekä ajantasaisen ohjeistuksen ja toiminta-
tapojen ylläpitämisessä tulee tarvittaessa vahvistaa.

Uusien päiväkoti- ja koulurakennusten ulkotilojen ohjeistuksessa ja 
suunnittelussa kiinnitetään erityisesti huomiota valvottavuuteen, joilla 
voidaan parantaa lasten turvallisuutta koulun ja päiväkodin oman toi-
minnan aikana. Vanhemmissa kiinteistöissä ulkoalueiden turvallisuu-
den parantamista tarkastellaan tapauskohtaisesti. Ulkoalueiden valvot-
tavuutta tarkastellaan myös toiminta-aikojen ulkopuolelle ajoittuvan 
mahdollisen epäasiallisen käytöksen varalta. Valaistus suunnitellaan si-
ten, että se tukee alueiden valvottavuutta erityisesti ilkivallalta ja epä-
asialliselta käyttäytymiseltä ja huomioi sen, että myös liiallinen valaistus 
lisää mahdollisuutta pistettävien huumeiden käytölle.

Helsingin kaupungin turvallisuustutkimuksen mukaan päihde- ja mie-
lenterveyspalveluiden lisääminen koetaan yhtenä eniten kaupungin tur-
vallisuutta ja viihtyisyyttä parantavana tekijänä. Päihdepalveluihin ja 
asunnottomien palveluihin on lisätty liikkuvan työn resursseja sekä kun-
touttavaan että haittoja vähentävään työhön. Päihdepalveluiden työnte-
kijät arvioivat kokonaisvaltaisesti asiakkaiden palvelun ja hoidon tarvet-
ta ja ohjaavat ja neuvovat asiakkaita myös muihin palveluihin hakeutu-
misessa. Myös aikuissosiaalityön etsivän lähityön toimintaa on yhte-
näistetty ja tehostettu kaikilla Helsingin alueilla. Etsivä lähityö toimii ka-
duilla, ostoskeskuksissa, asukastiloissa ja muissa julkisissa tiloissa 
neuvoen, ohjaten ja tarvittaessa saattaen avun tarpeessa olevia henki-
löitä palvelujen piiriin. 

Kaupungin päihdepalveluiden haittoja vähentävä asiakastyö sekä ym-
päristötyö on osoittautunut tärkeäksi asuinalueiden viihtyisyyttä ja tur-
vallisuutta lisääväksi toiminnaksi. Päihteiden käyttäjille suunnatusta 
Symppis-päiväkeskustoiminnasta on saatu hyvää palautetta sekä 
asukkailta että viranomaisilta erityisesti Kontulan ostoskeskuksen alu-
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eella. Päihteidenkäyttäjille suunnattujen päiväkeskusten nykyistä pi-
dempien aukioloaikojen mahdollistaminen olisi toimenpiteenä omiaan 
edistämään turvallisuudentunnetta alueilla, joilla on tunnistettu haastei-
ta päihteidenkäytön näkyvyyteen ja lieveilmiöihin liittyen.

Uusien toimintamallien kehittämisen osalta kaupunginhallitus viittaa so-
siaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että kansainvälisten 
kokemusten mukaan huolellisesti suunnitellut ja asianmukaisesti valvo-
tut huumeidenkäyttötilat vähentävät huumeiden käytöstä koituvia hait-
toja ja lieveilmiöitä. Myönteisten terveysvaikutusten lisäksi niillä voi olla 
suotuisia vaikutuksia myös yleiseen järjestykseen, julkisten tilojen siis-
teyteen ja asuinympäristöjen turvallisuuden tunteeseen. Helsingin kau-
punki on tehnyt valvotuista huumeiden käyttötiloista erillisselvityksen, 
joka on valmistunut 1.2.2019. Selvityksessä arvioidaan käyttötilan toi-
mintamallia ja sijoittamista sekä sen tuottamia mahdollisia etuja ja hait-
toja. Voimassa oleva lainsäädäntö ei salli käyttöhuoneen perustamista. 
Helsingin kaupunginhallitus on tehnyt kuitenkin 1.4.2019 valtioneuvos-
tolle lainsäädäntöaloitteen ja esittänyt huumeiden käyttöhuoneen kokei-
lun oikeuttavan erillislain säätämistä. Säädösvalmistelua ei ole käynnis-
tetty syksyyn 2021 mennessä sosiaali- ja terveysministeriössä. Koro-
napandemiasta johtuva työtehtävien priorisointi on viivästyttänyt eräi-
den hankkeiden valmistelua ministeriössä, eikä aloite ole vielä ollut po-
liittisessa käsittelyssä. Lainsäädäntöhankkeen edetessä Helsingin kau-
punki tukee valmistelutyötä.

Edellä mainittuun viitaten kaupunginhallitus katsoo, että nykyiset toi-
mintamallit ja yhteistyörakenteet mahdollistavat alueellisesti kohdennet-
tujen toimenpiteiden tarpeellisuuden arvioimisen ja toteuttamisen. Kau-
punginhallitus katsoo, että Helsingin kaupungin ja poliisilaitoksen tiivis-
tä yhteistyötä huumeidenkäytön haittojen ja lieveilmiöiden vähentämi-
seksi tulee jatkaa olemassa olevissa yhteistyörakenteissa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miila Lukkarinen, asiantuntija, puhelin: 36502

miila.lukkarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ryhmäaloite 03.03.2021 Sazonov Daniel Kokoomuksen ryhmäaloite 
lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistamiseksi ja Helsingin huu-
meongelman

2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto 23.8.2021

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 637

HEL 2021-002927 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.09.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Maarit Vie-
rusen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miila Lukkarinen, asiantuntija, puhelin: 36502

miila.lukkarinen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.08.2021 § 276

HEL 2021-002927 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Kokoomuksen ryhmäaloitteesta lasten turvallisen koulun-
käynnin vahvistamiseksi ja Helsingin huumeongelmaan:

Aloitteessa esitetään toimenpiteitä lasten asumisympäristön ja koulun-
käynnin turvallisuuden lisäämiseksi sekä huumeiden käyttäjien hoitoon 
pääsyn edistämiseksi ja päihteisiin liittyvien akuuttien turvallisuuson-
gelmien ratkaisemiseksi.  

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekee aktiivista yhteistyötä poliisin 
kanssa erilaisissa toiminnan turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Kiinteis-
töjen huoltoon liittyen on  kaupunkiympäristön toimialan kanssa tunnis-
tettu kohteet, joissa huumeidenkäytön aiheuttamaa ulkoalueiden ros-
kaamista esiintyy. Uusien palvelutilojen suunnittelussa kiinnitetään 
huomiota ulkotilojen valvottavuuteen ja valaistukseen. Lisäksi ruiskujen 
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ja neulojen käsittelystä ja  välituntivalvonnasta on laadittu henkilöstölle 
ohjeita. Koulumatkojen turvalisuudesta keskustellaan oppilaiden kans-
sa. 

Huumeiden käyttäjien hoitoon ohjaamista, neuvontaa ja hoito järjeste-
tään kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Toimintaympäristöt

Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö sekä hyvinvoiva yhteisö 
muodostuvat hyvistä fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalista olosuhteista. 
Erilaisten oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua, 
oppimista ja vuorovaikutusta.

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii kiinteistöjen huollosta ja ylläpi-
dosta. Käytössä on kiinteistön sähköinen huoltokirja, jonka kautta toi-
mipisteet ilmoittavat kiinteistöjen sisä- ja ulkotilojen puutteista. On tär-
keää, että piha-alueilla havaituista ruiskuista ja neuloista tehdään ilmoi-
tus myös huoltokirjaan, jotta kaupunkiympäristön toimiala voi kohden-
taa entistä paremmin huollon toimenpiteitä erityisesti niihin kohteisiin, 
joissa esiintyy huumeidenkäyttöön liittyvää roskaamista. Näin myös 
kiinteistönhuollon käynnit voidaan mahdollisuuksien mukaan ajoittaa si-
ten, että henkilökunnan ei tarvitse huolehtia asiasta. Huoltokirjaan teh-
tyjen ilmoitukset perusteella saadaan myös koottua tietoa siitä, miten 
laajasti ilmiötä esiintyy ja voidaan eri toimijoiden tahoilla tehokkaammin 
puuttua asiaan. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tärkeää, että toimipisteiden 
turvallisuussuunnitelmissa tunnistetaan riskit, jotka liittyvät ulkoalueiden 
turvallisuuteen. Tämä lisää henkilöstön toimintakykyä ja osaamista ti-
lanteissa, joissa oppimisympäristöjen turvallisuuteen kohdistuu uhkia. 
Kouluissa välituntivalvonnasta laaditaan suunnitelma, jossa mm. ar-
vioidaan välituntialueesta sekä lähiympäristöstä aiheutuvat merkittävät 
riskit. Riskienarvioinnissa huomioidaan mm. rakenteiden ja välineiden 
kunto, valvonnan katvealueet, valaistus, eri vuodenaikojen merkitys 
valvonnalle, ympäristön liikenteen tai sosiaalisen ympäristön aiheutta-
vat uhat, ja välineiden turvallinen käyttö.

Koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen henkilöstöä on ohjeistettu omal-
ta osaltaan tarkastamaan piha-alueet huolellisesti päivittäin ennen ul-
koilua. Esimerkiksi pihalta poistetaan sinne mahdollisesti ilmaantuneet 
vaaralliset esineet.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan turvallisuuspalvelut tekevät tiivis-
tä, säännöllistä yhteistyötä Helsingin poliisin ennaltaehkäisevän yksi-
kön kanssa. Poliisin kanssa käydään läpi toimintatapoja ja poliisi osal-
listuu valvontatehtäviin resurssiensa mukaan. Myös tiettyjen toimipis-
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teiden henkilöstöllä on säännöllistä yhteistyötä poliisin kanssa alueellis-
ten haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja hoitamiseen. 

Koulumatkan turvallisuus on tärkeää. Kouluissa käydään läpi koulu-
matkojen turvallisuuteen liittyviä asioita varsinkin alimmilla luokilla.

Koulujen ja oppilaitosten oppilashuollolla on omalta osaltaan tärkeä 
rooli lasten ja nuorten elämässä huumeiden käytön ennaltaehkäisyssä 
ja huumeiden käytön vaikutusten hoitamisessa lasten ja nuorten elä-
mässä. 

Ulkotilojen suunnittelu

Uusien päiväkoti- ja koulurakennusten ulkotilojen ohjeistuksessa ja 
suunnittelussa kiinnitetään erityisesti huomiota valvottavuuteen, joilla 
voidaan parantaa oppijoiden turvallisuutta koulun ja päiväkodin oman 
toiminnan aikana.  Vanhemmissa kiinteistöissä ulkoalueiden turvalli-
suuden parantamista tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Ulkoalueiden valvottavuutta tarkastellaan myös varsinaisten toiminta-
aikojen ulkopuolella liittyvään mahdollisen epäasiallisen käytöksen va-
ralta. Rakennusten suunnitteluratkaisuissa pyritään lisäämään turvalli-
suutta välttämällä erilaisten katvealueiden syntymistä, myös rakennuk-
sen sijoittamisella tontille voidaan lisätä alueen turvallisuutta. Valaistus 
suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti siten, että se tukee alueiden val-
vottavuutta erityisesti ilkivallalta ja epäasialliselta käyttäytymiseltä, mut-
ta liiallinen valaistus luo paikkoja huumeruiskujen käyttöön. 

Yhteenveto

Kasvatuksen ja koulutuksen ensisijainen tavoite on lasten ja nuorten 
hyvän kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen ja turvaaminen. 

Kiinteistöihin ja elinympäristöihin liittyvän turvallisuuden lisäämiseksi on 
tärkeä jatkaa tiivistä yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan ja polii-
sin kanssa ongelmien varhaisen tunnistamisen parantamiseksi ja tarvit-
tavien toimenpiteiden järjestämiseksi. 

Huumeiden käyttäjien hoitoonohjauksessa on sosiaali- ja terveystoimia-
lalla merkittävä rooli.

Laajempi vaikuttaminen kaupunkilaisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin 
on monen toimija yhteistyötä, johon on kehitetty toimintamalleja, mutta 
jotka varmasti vaativat jatkuvaa kehittämistä ja vaikuttavuuden arvioin-
tia. Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021 kokoaa ja 
ohjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen on kaupungin eri toimialojen yhteistyössä toteuttamaa yk-
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silöön, perheeseen, yhteisöihin, väestöön ja näiden elinympäristöihin 
kohdistuvaa toimintaa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä henkilöstön osaamisen 
vahvistamista turvallisuuden edistämisen taidoissa ja riskitilanteiden 
tunnistamisessa sekä ajantasaisen ohjeistuksen ja toimintatapojen yl-
läpitämistä. Lisäksi on tärkeätä, että kaupunkiympäristöntoimialan 
kanssa kehitetään kiinteistöhuollon palveluja erityisesti niiden päiväko-
tien, koulujen ja leikkipuistojen kohdalla, joiden ulkoilualueilla esiintyy 
säännöllisesti huumeruiskuja ja -neuloja.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.08.2021 § 147

HEL 2021-002927 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistamista ja Helsingin 
huumeongelmaa koskevasta kokoomuksen ryhmäaloitteesta:

”Ryhmäaloitteessa esitetään toimenpiteitä lasten asumisympäristön ja 
koulunkäynnin turvallisuuden lisäämiseksi sekä huumeiden käyttäjien 
hoitoon pääsyn edistämiseksi ja päihteisiin liittyvien akuuttien turvalli-
suusongelmien ratkaisemiseksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kaupungin sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen toimipisteissä autetaan huumeita käyttäviä helsinkiläisiä 
ja heidän läheisiään päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa. Osa 
palveluista on jalkautettu kaupunkilaisten asuin- ja elinympäristöihin. 
Kaikille huumeongelmaisille helsinkiläisille tarjotaan yksilöllisesti suun-
niteltua hoitoa, joka sisältää tarpeen mukaan psykososiaalista hoitoa ja 
lääkehoitoa. Sosiaali- ja terveystoimialan päihdepalvelut toimii aktiivi-
sesti erilaisissa verkostoissa, joiden tavoitteena on ennaltaehkäistä ja 
vähentää huumeidenkäytöstä aiheutuvia ympäristö- ja turvallisuushait-
toja.

Sosiaali- ja terveystoimialan aikuisten ehkäisevän mielenterveys- ja 
päihdetyön yksikön tavoitteena on vähentää helsinkiläisten päihteiden-
käyttöä ja edistää mielenterveyttä. Kaupunkilaisille tuotetaan tietoa 
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päihdehaitoista ja välineitä niiden ehkäisyyn ja hallintaan. Toiminta 
kohdentuu kaupunkilaisiin sekä suoraan että ammattilaisten välityksel-
lä. Työtä edistetään verkostotyön ohella muun muassa erilaisilla kau-
punkitasoisilla ohjelmilla, aineistotuotannolla ja hankkeilla.

Helsingissä päihdeongelmaisten asiakkaiden hoito aloitetaan siinä so-
siaali- tai terveydenhuollon toimipisteessä, missä asia tulee esille. 
Asiakkaiden päihteidenkäyttöä arvioidaan ja työntekijöitä on koulutettu 
aktiivisesti tunnistamaan huumeidenkäyttöä erityisesti riskiryhmistä. 
Asiakkaalle nimetään hänen kokonaishoidostaan vastaava ammatti-
henkilö, joka tarvittaessa konsultoi erityistason työntekijöitä psykiatria- 
ja päihdepalveluista ja saattaa asiakkaan tarpeenmukaiseen jatkohoi-
toon.

Päihdeongelmaisia henkilöitä hoidetaan terveydenhuollossa ja päihde-
huollon erityispalveluissa. Päihdepalveluihin ja asunnottomien palvelui-
hin on lisätty liikkuvaa työtä sekä kuntouttavaan että haittoja vähentä-
vään työhön. Päihdepalvelut ohjaa ja neuvoo myös muihin palveluihin 
hakeutumisessa ja arvioi kokonaisvaltaisesti asiakkaiden palvelun ja 
hoidon tarvetta.

Myös aikuissosiaalityön etsivän lähityön toimintaa on yhtenäistetty ja 
tehostettu kaikilla Helsingin alueilla. Etsivä lähityö toimii kaduilla, ostos-
keskuksissa, asukastiloissa ja muissa julkisissa tiloissa. Se neuvoo se-
kä ohjaa ja tarvittaessa saattaa avun tarpeessa olevia henkilöitä palve-
lujen piiriin. Lähityö tekee etsivää työtä ulkona asuvien ja palveluiden 
ulkopuolella olevien parissa.

Monet päihde- ja asumispalvelujen tuottajat, järjestöt ja vertaistoimijat 
tekevät päihteidenkäyttäjien elinympäristössä liikkuvaa haittoja vähen-
tävää työtä. Helsingissä toimii vahva kaupungin ja järjestöjen muodos-
tama liikkuvan kenttätyön verkosto.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan päihdepalvelut toimii 
aktiivisesti erilaisissa kaupungin turvallisuus-, yrittäjä- ja paikallistoimi-
javerkostoissa sekä muissa viranomaisverkostoissa, kuten poliisin 
kanssa tehtävässä yhteistyössä. Verkostotyön tavoitteena on muun 
muassa ennaltaehkäistä ja vähentää huumeongelmista johtuvia ympä-
ristö- ja turvallisuushaittoja. Päihdepalvelut on mukana laajasti myös 
erilaisissa vapaaehtois- ja ammattilaisverkostoissa, joissa ennakoidaan 
huumausainetilannetta Helsingissä, muualla Suomessa ja maailmalla.

Kansainvälisten kokemusten mukaan huolellisesti suunnitellut ja oikein 
sijoitetut valvotut huumeidenkäyttötilat vähentävät huumehaittoja. 
Myönteisten terveysvaikutusten lisäksi niillä voi olla suotuisia vaikutuk-
sia myös yleiseen järjestykseen, julkisten tilojen siisteyteen ja asui-
nympäristöjen turvallisuuden tunteeseen. Helsingin kaupunki on tehnyt 
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valvotuista huumeiden käyttötiloista erillisselvityksen, joka on valmistu-
nut 1.2.2019. Selvityksessä arvioidaan käyttötilan toimintamallia ja si-
joittamista sekä sen tuottamia mahdollisia etuja ja haittoja.

Tällä hetkellä lainsäädäntö ei salli käyttöhuoneen perustamista. Helsin-
gin kaupunginhallitus on tehnyt kuitenkin 1.4.2019 § 28 kokouksessaan 
valtioneuvostolle lainsäädäntöaloitteen ja esittänyt huumeiden käyttö-
huoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämistä. Laissa on oltava 
säännökset muun muassa siitä, onko huumausaineiden käyttäminen ja 
hallussapito rangaistavaa käyttöhuoneen tiloissa ja mitkä ovat henkilö-
kunnan velvollisuudet ja oikeudet suhteessa käyttäjiin. Jos lainsäädän-
töhanke aloitetaan, Helsingin kaupunki tukee valmistelutyötä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Huumeriippuvuus aiheuttaa merkittäviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaali-
sia uhkia. Huumeongelmaisen henkilön hoitaminen tulee yhteiskunnalle 
halvemmaksi kuin hoidotta jättäminen.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 686
V 13.10.2021, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Kiinteistö Oy Auro-
ranlinnan sulauttamisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn

HEL 2021-002925 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite
2 Palvelussuhdeasuntoja_koskevat_periaatteet_2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki selvittäisi Kiinteistö Oy Auroranlinnan sulaut-
tamista yhteen Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.
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Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) 
ja Kiinteistö Oy Auroranlinna (Auroranlinna) ovat kaupungin täysin 
omistamia yhtiöitä. 

Hekan toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja 
sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinra-
kennuksia, joiden huoneistot vuokrataan. Yhtiön tarkoituksena ei ole 
tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa. Hekalla on noin 50 000 ara-
rahoitteista vuokra-asuntoa, joissa asuu noin 92 000 asukasta. 

Auroranlinnan toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omis-
taa ja hankkia omistukseensa tai vuokraoikeudella hallita tontteja, 
omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuin-
rakennuksia sekä omistaa ja hankkia omistukseensa asuinhuoneistojen 
hallintaan oikeuttavia osakkeita ja käydä niillä kauppaa. Yhtiö antaa 
hallitsemansa huoneistot vuokralle. Yhtiön toimialana on lisäksi Helsin-
gin kaupungin tai sen tytäryhtiöiden omistamien asuntojen välittäminen 
vuokralle ja näihin asuntoihin liittyvät hallinnointipalvelut sekä asuntojen 
hallinnointipalveluiden tuottaminen Helsingin kaupunkikonserniin kuu-
luville yhtiöille. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. 

Auroranlinnalla on noin 4200 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa noin 
sadassa kohteessa eri puolilla Helsinkiä sekä yhdessä kohteessa Kirk-
konummella.

Kiinteistö Oy Auroranlinnan perustamisen linjaukset vuosina 2000-2001

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 21.6.2000, § 161 asunto-
ohjelmasta 2001–2005 mm. seuraavaa:

"6a Kohtuuhintaiset vapaarahoitteiset vuokra-asunnot

Selvitetään mahdollisuuksia perustaa voittoa tavoittelematon vapaara-
hoitteisten vuokra-asuntojen tarjontaan erikoistuva kaupungin omista-
ma yhtiö. Alkupääomaksi yhtiöön siirretään kaupungin omistamat erilli-
set työsuhdeasuntoyhtiöt, kaupungin omistamat valtion lyhyellä korko-
tuella rahoitetut vuokra-asuntoyhtiöt sekä eräitä muita vapaarahoitteisia 
kaupungin omistamia asuntoja. Nykyisten vuokralaisten asema turva-
taan."

Tämän linjauksen toteuttamiseksi perustetun vuokratyöryhmän ehdo-
tuksesta kaupunginvaltuusto päätti 24.10.2001, § 302 perustaa toimek-
siannossa edellytetyn yhtiön Kiinteistö Oy Auroranlinnan, joka muodos-
tettiin fuusioimalla siihen kaupungin silloin omistamat vapaarahoitteiset 
palvelussuhdeasuntoyhtiöt. Päätöksessä todettiin, että yhtiön talou-
denpito noudattaa vapaarahoitteisuuden periaatteita, jolloin vuokratulot 
määräytyvät markkinavuokrien mukaan ja pääomarahoitus markki-
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naehtoisen rahoituksen mukaan. Yhtiön talous vertautuu sellaisiin 
vuokrataloihin tai vuokrataloyhtiöihin, joiden rahoitukseen ei käytetä 
valtion aravalainoja tai sellaista valtion korkotukea, johon liittyy tulorajat 
ja/tai asuntojen käyttörajoituksia. Yhtiötä ei myöskään pitkäaikaisesti 
subventoitaisi kaupungin varoin. 

Edelleen päätöksen perusteluissa todettiin, että vapaarahoitteisuuteen 
liittyy myös se, että asukasvalinnassa ei sovelleta tulorajoja ja että asu-
kasvalinta on vapaasti omistajan määrättävissä. Perustamispäätöksen 
mukaan asunnot, joita ei tarvita työsuhdeasunnoiksi, vuokrataan joko 
suoraan vuokralaisille yleisten vuokramarkkinoiden menettelyin tai tiet-
tyyn kaupunginhallituksen erikseen päättämään erikoistarkoitukseen, 
jollainen voi olla esimerkiksi kaupungin elinkeinopolitiikan tukeminen.

Kaupungin asunto-omaisuuden järjestäminen vuodesta 2009 lähtien ja Hekan pe-
rustaminen

Helsingin kaupungin tahtotilana on ollut järjestää ja keskittää asunto-
omaisuuttaan tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla osaksi kau-
punkikonsernia. Mm. kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymässä    
strategiaohjelmassa asetettiin tavoitteeksi kaupungin omistamien 
asuinkiinteistöyhtiöiden yhdistäminen ja tehokkaamman hallinnon sel-
vittäminen. 

Tämän linjauksen seurauksena kaupunginvaltuusto mm. päätti 
20.10.2010, § 230, että kaupungin omistamat aravarahoitteiset asuin-
kiinteistöyhtiöt sulautetaan perustettavaan uuteen asuinkiinteistöyh-
tiöön, Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn. Päätöksessä myös mm. 
linjattiin, että uuden pääomayhtiön tehtäväksi tulee vastata kaupungin 
omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin 
aravavuokratalojen hallinnosta. Fuusioita valmistelleen työryhmän eri-
tyisenä huomion kohteena uutta hallintomallia kehitettäessä olivat asu-
kasdemokratian turvaaminen, mahdollisuudet kohtuullisen vuokratason 
hallintaan ja ylläpitämiseen, fuusioitavien yhtiöiden erilaiset ja muuttu-
vat pääoma- ja lainarakenteet, uudisrakentamisen toteutusmäärät sekä 
ylläpito- ja hallintokulut, rakennusten kunnon ja teknisen arvon ylläpi-
täminen ja käyttötalouden tehostaminen.

Konsernijaosto käsitteli 11.3.2013, § 52 asunto-omaisuuden järjestämi-
sen jatkoselvitystä antaen samalla kehotuksia kaupungin asunto-
omaisuuden järjestämiseksi. Päätöksen perusteluissa todettiin kaupun-
gin tahtotila ryhmitellä asunto-omaisuuden selkeyttämiseksi vapaara-
hoitteiset asunnot ja ara-asunnot omiksi kokonaisuuksikseen. 

Päätöksessään konsernijaosto kehotti mm. selvittämään Kiinteistö Oy 
Helsingin Palveluasunnot Oy:n (Palveluasunnot) fuusiointia Hekaan, 
mikä selkeyttäisi kaupungin omistuksessa olevan ara-asuntokannan 
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hallinnointia. Tämän osalta perusteluissa todettiin, että em. järjestelyn 
jälkeen merkittävin osa kaupungin ara-asuntokantaa hallinnoidaan He-
kassa, mikä yhdenmukaistaa ara-asuntojen hallinnointia ja keskittää 
ara-asuntoja koskevan lainoitus- ja hallinnointiosaamisen yhteen yh-
tiöön. Päätöksen perusteluissa tuotiin myös esille, että jatkoselvityk-
sessä oli tarkasteltu myös vaihtoehtoa, jossa Palveluasunnot siirrettäi-
siin Auroranlinnan tytäryhtiöksi. Tällöin oli todettu, että asuntokannan 
hallinnon ja omistuksen keskittämisen näkökulmasta se ei kuitenkaan 
tuottaisi vastaavia synergiaetuja kuin edellä mainittu Palveluasuntojen 
fuusiointi Hekaan. Auroranlinnan asuntokanta on kokonaisuudessaan 
vapaarahoitteista eikä yhtiössä ole Hekaan verrattavissa olevaa arava-
asuntojen ja erityisasuntojen hallinnoinnin asiantuntemusta. Yhtiöiden 
erilaiset vuokranmäärityksen periaatteet eivät myöskään tue Palvelua-
suntojen siirtoa Auroranlinnaan. Yhtiöiden toimintaa yhdistää joiltakin 
osin niiden asuntojen välivuokraus sosiaalivirastolle.

Palveluasuntojen fuusio Hekaan toteutui 2015, minkä jälkeen on tapah-
tunut myös muita pienempiä ara-omaisuuden yhdistämisiä Hekaan.

Hekan ara-asuntojen vuokraus

Perustamispäätöksensä mukaisesti Heka vastaa Helsingin kaupungin 
omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin 
ara-vuokratalojen hallinnosta. Hekalla ei ole muita kuin ara-rahoitteisia 
asuntoja. Näihin ara-asuntoihin liittyy sosiaalinen elementti, minkä takia 
niihin sisältyy muista asunnoista poikkeavia rajoituksia. Rajoitukset liit-
tyvät mm. vuokrien määräytymiseen.

Hekan asuntojen välitys hoidetaan Helsingin kaupungin vuokra-
asunnon haku -palvelun kautta eikä asuntojen hakuun liittyviä asioita ei 
käsitellä Hekassa. 

Vuokra-asunnon haku -palvelun ohjeen mukaisesti ara-vuokra-
asuntojen asukkaat valitaan hakijoiden asunnontarpeen sekä hakukri-
teerien perusteella, ei jonotusperiaatteella. Asukasvalintaperiaatteet 
perustuvat aravarajoituslakiin, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeus-
talolainojen korkotuesta annettuun lakiin sekä asukkaiden valinnasta 
arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annettuun valtioneuvoston ase-
tukseen. Valintaperusteita ovat asunnon tarve (kiireellisyysluokat), va-
rallisuus ja tulot. Etusijalle asetetaan asunnottomat ja muut kiireelli-
simmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloi-
simmat hakijat.

Auroranlinnan vapaarahoitteisten asuntojen vuokraus

Auroranlinnalla on vain vapaarahoitteisia asuntoja. Auroranlinnan asun-
toja vuokrataan lähtökohtaisesti Helsingin kaupungin työsuhdeasun-
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noiksi, minkä lisäksi kaupunki on vuokrannut asuntoja asiakasasun-
noikseen. Näissä ns. jälleenvuokratuissa asunnoissa Auroranlinna te-
kee vuokrasopimuksen kaupungin toimialojen tai liikelaitosten kanssa, 
ja asukas on tällöin vuokrasuhteessa suoraan kaupungin kanssa. 

Ne Auroranlinnan asunnot, joita ei niiden vapautumishetkellä tarvita jäl-
leenvuokrauskäyttöön, vuokrataan suoraan Helsingin kaupungin vuok-
ra-asunnon haku -palvelun kautta. Auroranlinnan suoraan vuokraamien 
asuntojen vuokrasuhteeseen kuuluvat asiat hoidetaan yhtiön asunto-
palvelun kanssa.

Vuokra-asunnon haku -palvelun ohjeen mukaisesti vapaarahoitteista 
asuntoja tarjotaan hakijoille, joilla on vuokranmaksuun riittävät ja sään-
nölliset tulot sekä luottotiedot kunnossa. Vapaarahoitteisten asuntojen 
asukasvalinnoissa ei ole kiireellisyysluokitusta tai varallisuusrajoja.

Ara-rahoitettujen asuntojen käyttäminen palvelussuhdeasuntoina

Ara-asunnot on tarkoitettu niitä eniten tarvitseville ja asukasvalinnan tu-
lee perustua sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen 
tarpeeseen. 

Valtioneuvoston asetuksessa asukkaiden valinnasta arava- ja korkotu-
kivuokra-asuntoihin (166/2008) on säädetty ara-rahoitettujen asuntojen 
asukasvalinta-perusteista, etusijajärjestykseen asettamisesta ja asu-
kasvalintaperusteista poikkeamisesta.

Em. asetuksen 7 §:n mukaan, kunta voi antaa luvan käyttää vuokra-
asuntoa tilapäisesti, kuitenkin enintään kahden vuoden ajan kerrallaan, 
muiden kuin asukasvalintaperusteiden mukaan valittujen henkilöiden 
asuntona, kun kyseessä on yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukais-
ten ja tarpeellisten tai muutoin erittäin kiireellisten toimenpiteiden suorit-
taminen. Luvan antaminen ei saa oleellisesti haitata edellytykset täyttä-
vien hakijoiden asunnonsaantia. Poikkeuslupa voi koskea vain vähäistä 
määrää asuntoja.

Tämän mukaisesti Hekan ara-asuntojakin on vuokrattu jonkin verran, 
noin 400-500 kpl, Helsingin kaupungin työntekijöille työsuhdeasunnoik-
si. Lisäksi Hekan asuntoja voidaan edelleen ara-ohjeiden mukaisesti 
vuokrata Hekan oman kiinteistönhuoltohenkilökunnan työsuhdeasun-
noiksi (Hekalla n. 100 kpl). 

Ara-asuntojen käyttäminen kaupungin työntekijöiden työsuhdeasuntoi-
na on mahdollista vain pienissä määrin ja kaupungin määräaikaisen 
poikkeusmääräyksen perusteella.

Ara-asuntojen vuokran määräytyminen
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Ara-vuokra-asunnoista perittävistä vuokrista säädetään korkotukilain 
(604/2001) 13 §:ssä ja aravarajoituslain (1190/1993) 7 §:ssä, jotka vas-
taavat sisällöllisesti toisiaan. Asuntojen vuokranmäärityksessä on nou-
datettava omakustannusperiaatetta laissa säädetyn rajoitusajan ajan.

Palvelussuhdeasuntojen vuokran määräytyminen

Kaupungin palvelussuhdeasuntoja koskee Palvelussuhdeasuntoja kos-
kevat periaatteet -ohje, jonka 29.10.2020 päivitetty versio on liitteenä 2. 
Ohjetta muutettiin viimeksi kaupunginhallituksen 25.9.2019 valtuustoa-
loitteen käsittelyn yhteydessä tekemien linjausten mukaisesti (pöytäkir-
ja 15/2019, Asia/12, § 261). 

Em. ohjeen mukaisesti vapaarahoitteisen palvelussuhdeasunnon vuok-
ra määräytyy Tilastokeskuksen vuosit-tammikuussa julkaiseman va-
paarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokrien jakaumat -tilastosta 
ilmenevän, alueen ja huoneluvun perusteella määräytyvän alakvartiilin 
mukaisesti. Tammikuussa julkaistussa tilastossa on muista neljännes-
vuosittain ilmestyvistä tilastoista poiketen vapaarahoitteisten vuokra-
asuntojen neliövuokrien yhteenlasketut ja keskimääräiset tiedot koko 
edelliseltä vuodelta.

Alakvartiililla tarkoitetaan tilastollista vuokraa, jossa Tilastokeskukselle 
ilmoitetuista vuokrista 75 % on tätä tasoa kalliimpia ja 25 % tätä hal-
vempia.

Kun asuntoon tulee uusi vuokralainen, määritellään vuokra uudelleen 
Tilastokeskuksen tilaston mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että vuokrat 
seuraavat asuntokohtaisesti markkinavuokran kehitystä. Saman alueen 
samankokoisten asuntojen neliömetrivuokrat poikkeavat toisistaan, 
koska vuokrasopimukset on solmittu eri vuosina. 

Edelleen em. ohjeen mukaisesti ara-vuokra-asuntojen vuokra määräy-
tyy aravalainsäädännön perusteella, joihin sovelletaan myös ara-
vuokrauksen muita ehtoja.

Muiden vapaarahoitteisten asuntojen vuokran määräytyminen

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat määräytyvät kustannusperustei-
sesti siten, että vapaarahoitteisen yhtiön tulot kattavat kaikki sen toi-
mintaan ja rahoitukseen liittyvät kulut. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuot-
taa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on 
käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kau-
punkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Vapaarahoitteisten ja ara-rahoitteisten asuntojen vuokrien tasaus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2021 40 (182)
Kaupunginhallitus

Asia/8
27.09.2021

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

Saman vuokrataloyhteisön omistamien aravalain ja uuden korkotukilain 
(1.2.2002 jälkeen) nojalla lainoitettujen vuokratalojen ja -asuntojen 
vuokrat voidaan tasata tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta (aravara-
joituslaki 7 a § ja korkotukilaki 13 a §).

Em. lait eivät kuitenkaan mahdollista ara- tai korkotukilainoitettujen ja 
vapaarahoitteisten vuokratalojen vuokrien tasaamista keskenään. Näin 
ara- ja vapaarahoitteisia asuntoja pitää käsitellä omana tasausryhmä-
nään, jolloin niille määritellään oma omakustannusvuokra. Käytännös-
sä näin myös ara- ja vapaarahoitteisten asuntojen kirjanpito on pidettä-
vä erillään, eikä sulautumisella olisi sitä kautta vaikutusta vuokrata-
soon.

Lisäksi Auroranlinnan ja Hekan useissa kohteissa on myös liiketiloja, 
jotka tulee kirjanpidollisesti eriyttää ara-vuokranmäärityksessä.

KKOY Helsingin Korkotukiasuntojen asuntojen vuokrataso Auroranlinnaan sulau-
tumisen jälkeen

Helsingin kaupungin omistaman KKOY Helsingin Korkotukiasuntojen 
korkotukirajoitukset päättyivät vuoden 2019 aikana, ja yhtiö liitettiin Au-
roranlinnaan 1.1.2020 alkaen. Sulautumiseen liittyvä tavoite oli asetettu 
Auroranlinnalle kaupungin talousarviossa vuosina 2019 ja 2020. Muu-
toksella kevennettiin ja yhdenmukaistetaan kaupungin kiinteistöomai-
suuden hallinnointia.

Korkotukiasuntojen vuokralaiset siirtyvät Kiinteistö Oy Auroranlinnan 
vuokralaisiksi, ja vuokrasopimukset siirtyvät sellaisinaan Auroranlinnal-
le.

Vuoden 2021 alusta Auroranlinnaan sulautuneen Korkotukiasuntojen 
vuokrasopimuksiin kohdistettujen vuokrankorotusten perussyy on kiin-
teistöjen korjausvelka ja siihen liittyvä taloudellinen näkökulma. Maan 
arvolla ei ole perusteltu vaikutuksia vuokratasoon. Vuokrasopimusten 
nykyisellä voimakkaasti jälkeen jääneellä vuokratasolla kiinteistöjä ei 
pystytä ylläpitämään ja samalla rahoittamaan tarvittavia korjauksia. Yh-
tiöissä on tehty hyvin vähän korjauksia niiden reilun 20 vuoden ole-
massaolon aikana, josta syystä korjausvelkaa on kertynyt runsaasti, il-
man että niihin olisi taloudellisesti varauduttu. Huoneistojen vuokraso-
pimuksia ei olla markkinahintaistamassa, vaan vuokria korotetaan, jotta 
kiinteistöjä voidaan kustannusperusteisesti ylläpitää taloudellisesti kes-
tävästi. Vuokrat ovat korotustenkin jälkeen selvästi (noin 20 %) saman 
alueen yleistä vuokratasoa edullisemmat.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n jakautuminen
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Konsernijaoston 11.3.2013, § 52 päätöksen linjausten mukaisesti kau-
pungilla on pyrkimyksenä selkeyttää asunto-omaisuuden järjestämisen 
yhtiörakennetta ja vähentää hallinnollisia päällekkäisyyksiä sekä keskit-
tää tiettyyn omaisuuteen liittyvää osaamista ja asiantuntemusta kau-
punkikonsernin yhtiöissä. Tämän mukaisesti tarkoituksena on keskittää 
kaupunkikonsernin sisällä vapaarahoitteinen asunto-omaisuus koko-
naisuudessaan Auroranlinnaan ja ara-rahoitteinen asunto-omaisuus 
Hekaan, jotta pystytään saavuttamaan skaalaetuja muun muassa kun-
kin omaisuuden vaatiman asiantuntemuksen osalta. 

Em. tavoitteiden mukaisesti ja asuntovarallisuuden keskittämistarkoi-
tuksessa valmistellaan tällä hetkellä Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n 
jakautumista niin, että sen omistama vapaarahoitteinen asunto-
omaisuus siirtyisi Auroranlinnalle sekä ara-rahoitteinen asunto-
omaisuus Hekalle. Asiasta on saatu verottajalta myönteinen ennakko-
ratkaisu ja jakautumisjärjestely on tarkoitus tuoda yhtiökokousasiana 
kaupungin päätöksentekoon myöhemmin erikseen.

Lopuksi

Kaupunginhallitus toteaa, että Auroranlinnan ja Hekan jo perustamis-
päätöksissä linjatut toiminnan perusteet ja rahoitusmalli poikkeavat toi-
sistaan. Auroranlinnan lähtökohtana on vapaarahoitteisen asunto-
omaisuuden ylläpitäminen lähtökohtaisesti kaupungin palvelussuhdea-
suntotarpeisiin, kun taas Heka ylläpitää ara-rahoitettua asuntokantaa. 

Ara-asuntojen asukasvalintaperusteista, vuokrien määräytymisestä ja 
vuokrien tasauksesta on säädetty lailla ja valtioneuvoston asetuksella. 
Ara-asuntojen asukasvalintaperusteita ovat asunnon tarve (kiireelli-
syysluokat), varallisuus ja tulot. 

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokraus on markkinaehtoista. Auroran-
linnan vapaarahoitteisia asuntoja käytetään lähtökohtaisesti pääosin 
kaupungin työntekijöiden palvelussuhdeasuntoina niitä koskevien oh-
jeiden mukaan. Kun lain mukaan ara-asuntojen käyttö palvelussuhdea-
suntoina tulisi olla kunnan poikkeusmääräyksellä tilapäistä ja määräai-
kaista ja vain silloin, kun kyseessä on yhteiskunnan kannalta tarkoituk-
senmukaisten ja tarpeellisten tai muutoin erittäin kiireellisten toimenpi-
teiden suorittaminen, ei ara-asuntojen määrää palvelussuhdeasuntoina 
voida juurikaan kasvattaa nykyisestä.  

Em. vapaarahoitteisten ja ara-rahoitettujen asuntojen vuokraukseen liit-
tyvillä perusteilla ja koska aravalainsäädäntö ei mahdollista vapaara-
hoitteista ja ara-rahoitettujen asuntojen vuokrien tasaamista keske-
nään, Auroranlinnan fuusioimisella Hekaan ei voida saavuttaa aloit-
teessa tarkoitettuja vuokratasoon ja vuokrien tasaamiseen liittyviä ta-
voitteita. Kaupungin asunto-omaisuuden omistamisen ja hallinnoinnin 
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kannalta on tarkoituksenmukaista edelleen säilyttää Helsingin kaupun-
gin asunnot Oy ja  Kiinteistö Oy Auroranlinna erillisinä yhtiöinä nykyisil-
lä toimintaperiaatteillaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite
2 Palvelussuhdeasuntoja_koskevat_periaatteet_2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 642

HEL 2021-002925 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.09.2021 Pöydälle

Esteelliset: Jenni Rope ja Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Kos-
kelan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
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miia.aho(a)hel.fi
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§ 687
V 13.10.2021, Valtuutettu Mia Haglundin aloite lyhennetyn työajan 
kokeilusta

HEL 2021-002856 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Kos-
kelan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 03.03.2021 Haglund Mia Lyhennetyn työajan kokeilu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mia Haglund ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsinki ennakkoluulottomasti selvittää ja ottaa käyttöön 
kaikki tehokkaat keinot työntekijöiden hyvinvoinnin ja työssä jaksami-
sen parantamiseksi. Aloitteessa esitetään, että Helsinki toteuttaa ly-
hennetyn työajan kokeilun vähintään kolmessa kaupungin yksikössä. 
Kokeilun tulee koskea kaikkia yksikön työntekijöitä.

Aloitteessa kiinnitetään huomiota tärkeään asiaan, henkilöstön hyvin-
vointiin.  Kaupungissa seurataan tutkimuksia työhyvinvoinnista hyvin 
aktiivisesti ja nojataan jo nyt tutkimustietoon siitä, millä keinoin voidaan 
parhaiten vaikuttaa hyvään henkilöstökokemukseen, hyvinvointiin ja 
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työn tuottavuuteen. Kaupunki on edistänyt näitä asioita suunnitelmalli-
sesti ja erilaisin keinoin viime vuosien aikana. 

Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka koostuu monista tekijöistä, kuten 
työyhteisön toimivuudesta ja hyvästä johtamisesta, työntekijän omista 
voimavaroista, työkyvystä ja ammattitaidosta sekä terveellisistä ja tur-
vallisista työoloista. 

Helsingin kaupunki on tehnyt pitkäjänteistä työtä muun muassa työn ja 
muun elämän yhteensovittamiseksi ja kaupunki kehittää tätä elementtiä 
edelleen. Lähtökohtana on erilaisten joustojen tarjoaminen ja joustojen 
käytön mahdollistaminen. 

Aloitteessa esitetyssä työhyvinvoinnin kehittämisessä Helsingin kau-
pungin työhyvinvointiohjelma on keskeisessä roolissa ja siinä määritel-
lään työhyvinvoinnin edistämistä koskevat tavoitteet neljän vuoden 
kaudelle. Nykyisellä ohjelmakaudella yhtenä kehittämisen painopistee-
nä on ollut ennakoiva työkyvyn johtaminen, jolla tuetaan henkilöstön 
työssä jaksamista. Esihenkilöiden ja HR-asiantuntijoiden työkykyjohta-
misen osaamista on vahvistettu erilaisilla koulutuksilla, lisäksi esihenki-
löitä on tuettu työkykyhaasteiden hoitamisessa tavoitteena pitkät työ-
urat kaupungin palveluksessa. 

Työhyvinvointihaasteita pyritään ennakolta vähentämään käymällä 
säännöllisiä esihenkilöiden ja työntekijöiden välisiä keskusteluja, joilla 
varmistetaan työn sujuvuus ja varhainen tuki. Esihenkilötyön tueksi on 
myös laadittu ”Kun työ ei suju” -käsikirja. Mikäli henkilöllä on työkyky-
haasteita esim. terveydestä johtuvista syistä, niin työnantajana tuemme 
työuran jatkamista erilaisin keinoin, joista yksi on työkykyrajoitteisiin 
sopiva korvaava työ. Korvaavan työn käyttöä onkin lisätty kahden edel-
lisen vuoden aikana tilanteissa, joissa henkilön työkyky on heikentynyt. 

Työnantajan toimien lisäksi jokaisen henkilön oma rooli on tärkeä työ-
hyvinvoinnista huolehtimisessa. Henkilö voi itse vaikuttaa siihen merkit-
tävästi omilla valinnoillaan. Kaupunki on tarjonnut työntekijöilleen erilai-
sia koulutuksia ja valmennuksia mm. työhyvinvointia edistävään liikun-
taan, ajan- ja stressinhallintaan. Viimeisten neljän vuoden aikana yhte-
nä painopisteenä on ollut kaupunkilaisten ja henkilöstön liikkumistottu-
mukset, tätä on edistetty kaupungin liikkumisohjelmalla. 

Kohdentamalla työhyvinvointitoimet johtamisen kehittämiseen, työyh-
teisöjen toiminnan tukemiseen ja yksilöiden hyvinvoinnin vahvistami-
seen, vaikutetaan laajasti niihin tekijöihin, jotka vahvistavat työhyvin-
voinnin kokemusta työn arjessa. Kuten aloitteessa on esitetty työhyvin-
voinnin lisääminen ja työn tuottavuuden samanaikainen parantaminen 
eivät sulje toisiaan pois. 
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Mikäli aloite hyväksyttäisiin, se aiheuttaisi merkittävää kustannuspai-
netta ja edellyttäisi merkittävää lisätyövoiman hankintaa lakisääteisten 
palveluiden turvaamiseksi. Jo tällä hetkellä on työvoimapula-aloja kau-
pungin sisällä esim. sosiaali- ja terveyssektorilla ja varhaiskasvatuk-
sessa. Työajan lyhentäminen lisäisi siten ainakin hetkellisesti entises-
tään kuormitusta näille aloille ja siten vesittäisi niitä hyötyjä, joita aloit-
teella on tavoiteltu.

Mikäli kokeilun kohderyhmä olisi pieni ja kesto lyhyt, se taas tarkoittaisi, 
ettei kokeilun tuloksia saada riittävästi validoitua. Lisäksi on huomioita-
va, että kunnallisella sektorilla on työehtosopimuksessa valtaosin yksi-
tyistä sektoria huomattavasti pidemmät palkalliset vuosilomat sekä ly-
hyempi työaika. Näin ollen työhyvinvointia tuetaan jo nyt julkisella sek-
torilla erittäin hyvin. 

Helsingin kaupunki tavoittelee koko työuran kattavaa hyvää ja laadu-
kasta työelämää. Tässä työssä joustot ja nimenomaan työaikajoustot 
ovat yksi tärkeä elementti. Edellä kuvatun selosteen perusteella ei kui-
tenkaan ole syytä ryhtyä erillisiin toimenpiteisiin aloitteen johdosta, 
vaan edistää kaupunkina edellä kuvattuja toimenpiteitä jo käynnissä 
olevien hankkeiden yhteydessä ja myös tulevaisuudessa. Olemme pa-
rasta aikaa valmistelemassa tulevalle nelivuotiskaudelle uutta työhyvin-
vointiohjelmaa v. 2022 alkaen.

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
Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 03.03.2021 Haglund Mia Lyhennetyn työajan kokeilu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 643
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HEL 2021-002856 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.09.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Kos-
kelan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen(a)hel.fi
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§ 688
V 13.10.2021, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Etelä-Karjalan mallin 
käyttöönotosta kouluissa tapahtuvien lainvastaisten tekojen käsitte-
lyssä

HEL 2021-004204 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Lisätään perusteluiden kolmanneksi viimeiseksi kap-
paleeksi seuraava:

"Kaupunginhallitus toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 
käytettävää kiusaamisen vastaista KVO13-ohjelmaa on syytä täyden-
tää siten, että Etelä-Karjalan mallin mukainen tai sitä vastaava toimin-
tamalli kirjataan osaksi KVO13-ohjelmaa ja kyseisen toimintamallin si-
sällöt otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja muissa lasten ja nuor-
ten kanssa toimivissa yhteisöissä."

Kannattaja: Maarit Vierunen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Jussi Halla-ahon vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto 28.6.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Pakarinen ja 32 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupungin kiusaamisen vastaiseen ohjelmaan sisällytetään 
Etelä-Karjalan mallin mukainen toimintatapa sekä laaditaan yhteistyös-
sä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa selkeämmät ja suoraviivai-
semmat ohjeet kiusaamiseen puuttumiselle.

Koulussa tapahtuva kiusaaminen, väkivalta ja muu lainvastainen toi-
minta on ongelma niin Helsingissä kuin muissakin kunnissa ja ongel-
maa on pyritty ratkaisemaan kunkin kunnan ja sen sisäisten alueiden
rakenteista, ilmiöistä ja lähtökohdista käsin. 

Helsingissä on voimassa suunnitelmallinen ja johdonmukainen kiu-
saamisen vastainen ohjelma (KVO 13), jonka puitteissa tehdään laaja-
alaista yhteistyötä kaupungin sisäisten sekä ulkoisten sidosryhmien vä-
lillä kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Ohjelmalla pyritään erityisesti 
tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään kiusaamista, mutta myös puut-
tumaan ja jälkihoitamaan tilanteita oikealla tavalla.

Etelä-Karjalassa koulujen, poliisin, sosiaali- ja terveyspiirin sekä kun-
tien edustajista koostuva ryhmä on antanut koko maakuntaan yhteisen 
ohjeistuksen, jonka mukaisesti lainvastaisiin tekoihin puututaan. Ohjeis-
tuksessa on tapauskohtaisia ohjeita eri kiusaamistilanteisiin. Koulun 
toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa teon välitön keskeyttäminen ja 
ilmoitus kaikkien osapuolten huoltajille. Käytännössä Etelä-Karjalan 
malli tarkoittaa siis sitä, että jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa 
lainvastaisen teon, asiasta tehdään rikosilmoitus. Tekijä ohjataan kes-
kusteluryhmään, jossa on tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustele-
massa molempien huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja. Toi-
mintamallilla pyritään siihen, että rikoksen tunnusmerkit täyttävät ta-
paukset käsitellään lainvastaisina tekoina eikä kiusaamisena. 

K-0 -toiminta

K-0 -toiminta on yksi KVO13-ohjelman toimintatapa, joka on Aseman 
Lapset ry:n kehittämä toimintamalli pitkittyneisiin kiusaamistilanteisiin, 
joissa koulun omat voimavarat tilanteen selvittämiseen ovat riittämät-
tömät. Tällaisia tapauksia oli Helsingissä keväällä 2021 noin 20 kappa-
letta. K-0 -työtä tehdään aina yhteistyössä koulun omien toimijoiden 
kanssa. Mallia tullaan vertaamaan Etelä-Karjalan malliin ja toimintaa 
kehitetään eteenpäin. K-0 tekee yhteistyötä Ankkuri-toiminnan kanssa.
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Poliisisosiaalityö ja Ankkuri-toimintamalli

Sosiaali- ja terveystoimialalla on toiminut vuodesta 2012 asti moniam-
matillinen Ankkuri-malli, jossa pyritään puuttumaan nuorten rikolliseen 
toimintaan ennalta estävästi. Ankkurin sosiaalityö on alusta asti ollut 
osa poliisisosiaalityön yksikköä, mihin kuuluu myös aloitteessa viitattu 
lakisääteinen nuorten rikos- ja oikeusedustustoiminto. Alle 15-vuotiaan 
lainvastaisesta teosta tehdään rikosilmoitus koulun tai muun toimijan 
aloitteesta, ja kyseinen tapahtuma käsitellään poliisiasemalla nuoren, 
huoltajan, poliisin, sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa psykiatrisen sai-
raanhoitajan kanssa. Nuorten oikeusedustuksen sosiaalityöntekijä 
työskentelee 15–17-vuotiaiden nuorten asioissa ja Ankkuri-ryhmän so-
siaalityöntekijä kohdistaa työtä enemmän alle 15-vuotiaiden nuorten ri-
kosasioihin. Tämä toimintamalli kattaa koulujen lisäksi muutkin tapah-
tuma- ja toimintaympäristöt.

Väkivallan ja muun rikollisuuden vähentäminen

Lastensuojelulain 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja ilmoittamaan 
myös poliisille, mikäli heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen 
perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistunut väkivaltaa tai 
seksuaalista väkivaltaa. Koulun tulee siten tehdä ilmoitus poliisille, jos 
lasta on esimerkiksi kiusaamistarkoituksessa pahoinpidelty.

Helsingin Poliisilaitoksen osalta nuorten tekemien rikosten ennaltaeh-
käisy on vastuutettu hälytys- ja valvontayksikön ennalta estävälle toi-
minnolle ja jo tapahtuneiden rikosten tai rikollisten tekojen tutkinta ri-
kostorjuntayksikön nuorisoryhmälle. Rikosten ennaltaehkäisemiseksi 
poliisilaitos tekee päivittäistä yhteistyötä kaupungin koulujen kanssa. 
Koulut ovat matalalla kynnyksellä yhteydessä ennalta estävään toimin-
toon päivittäisten ongelmatapausten ratkaisemiseksi. Yhteydenotto on 
keskitetty yhteen paikkaan saavutettavuuden varmistamiseksi. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kiusaamisella voi tutkitusti olla vakavia pitkäaikaisia ja traumatisoivia 
vaikutuksia lasten ja nuorten terveyteen, hyvinvointiin ja toimintaky-
kyyn, minkä vuoksi kiusaamisongelmaan tulee puuttua suunnitelmalli-
sesti, tehokkaasti ja proaktiivisesti. Kiusatuksi joutuneet lapset ja nuoret 
kärsivät erityyppisistä vertaissuhdeongelmista, kuten ystävien vähyys, 
pelko ystävien menettämisestä, luokkayhteisöön kuulumattomuuden 
tunne ja luottamuksen puute vertaisiin. Kiusatuksi joutuminen on myös 
suoraan yhteydessä yleiseen ahdistuneisuuteen, sosiaaliseen ahdistu-
neisuuteen, huonoon itsetuntoon ja kielteiseen minäkuvaan, yksinäi-
syyteen, itsetuhoajatuksiin ja masentuneisuuteen.

Kiusaamisen vastainen työ Helsingissä
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Lausunnonantajien näkemyksen mukaan Helsingissä tehdään päivit-
täin suunnitelmallista ja tiivistä käytännön yhteistyötä muun muassa 
lasten ja nuorten, perheiden, järjestöjen, poliisin sekä kaupungin kes-
ken kiusaamisen ja väkivallan vähentämiseksi kouluissa, kaduilla ja so-
siaalisessa mediassa. Tavoitteena on, että nuorten rikolliseen oirehdin-
taan ja kiusaamiseen puututaan jo varhaisessa vaiheessa ja nuorten ri-
kokset tutkitaan tehokkaasti ja viivytyksettä. 

Helsingin poliisilaitos pitää lausunnossaan Helsingin yhteistyömallia 
Etelä-Karjalan mallia laajempana ja monipuolisempana. Sen mukaan 
Helsingin toimintamalli kohdentuu puuttumisen osalta varhaisempaan 
vaiheeseen. Lisäksi Helsingin mallissa kouluissa tapahtuvien rikosten 
tutkinta on keskitetty tietylle tutkintaryhmälle muun muassa tarvittavan 
asiantuntemuksen varmistamiseksi. 

Kaupungin sisäisenä lastensuojelun, perhesosiaalityön sekä perusope-
tuksen yhteistyönä viimeistellään parhaillaan KVO13-ohjelman pohjalta 
yhteistoimintaohjetta kiusaamisväkivallan ehkäisyyn, tunnistamiseen ja 
puuttumiseen. Ohjeistuksessa pyritään kuvaamaan konkreettisesti toi-
mijoiden tehtäviä, keinoja ja vastuita kiusaamisasiassa. 

Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon 
ja toteaa, että KVO13-ohjelma vastaa monilta osin Etelä-Karjalan toi-
mintamallia ja käytäntöjä. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä yhteistyön 
ja toimintamallien edelleen kehittämistä ja hyväksi todettujen toiminta-
mallien vakiinnuttamista kiusaamisen vastaisessa työssä.

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan, sosiaali- ja terveys-
lautakunnan sekä Helsingin poliisilaitoksen lausunnot. Vastaus on kas-
vatus- ja koulutuslautakunnan lausunnon mukainen. Sosiaali- ja ter-
veyslautakunta on äänin 7-5, yksi tyhjä, kannattanut kiusaamisen vas-
taisen KVO13-ohjelman täydentämistä siten, että Etelä-Karjalan mallin 
mukainen tai sitä vastaava toimintamalli kirjataan osaksi KVO13-
ohjelmaa ja kyseisen toimintamallin sisällöt otetaan sellaisenaan käyt-
töön kouluissa ja muissa lasten ja nuorten kanssa toimivissa yhteisöis-
sä.

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
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Liitteet

1 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto 28.6.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 649

HEL 2021-004204 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.09.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Maarit Vie-
rusen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.08.2021 § 171

HEL 2021-004204 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Pia Pakarisen ja 32 muun valtuutetun valtuus-
toaloitteesta koskien Etelä-Karjalan mallin hyödyntämistä lainvastaisiin 
tekoihin puuttumiseksi kouluissa:

”Aloitteessa esitetään, että Helsingin kiusaamisen vastaiseen ohjel-
maan sisällytetään – siltä osin kuin se ei vielä sisällä – Etelä-Karjalan 
toimintamallin kaltainen toimintatapa yhteistyössä nykyisten yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Lisäksi esitetään, että asiasta laaditaan yhteis-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2021 53 (182)
Kaupunginhallitus

Asia/10
27.09.2021

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

työssä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jot-
ta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja 
suoraviivaisemmat ohjeet sekä yhteiset toimintamallit.

Kiusaamisongelmaa on lähestytty Helsingin lähtökohdista, ilmiöistä se-
kä rakenteista käsin. Sosiaali- ja terveystoimiala tekee suunnitelmallista 
ja tiivistä yhteistyöstä muun muassa lasten ja nuorten, perheiden, polii-
sin ja koulujen kanssa kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta kannattaa yhteistyön ja toimintamallien kehittämistä 
edelleen. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalla käytettävää kiusaamisen vastaista KVO13-
ohjelmaa on syytä täydentää siten, että Etelä-Karjalan mallin mukainen 
tai sitä vastaava toimintamalli kirjataan osaksi KVO13-ohjelmaa ja ky-
seisen toimintamallin sisällöt otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja 
muissa lasten ja nuorten kanssa toimivissa yhteisöissä.

Kiusaaminen

Koulussa tapahtuva kiusaaminen, väkivalta ja muu lainvastainen toi-
minta on ongelma niin Helsingissä kuin muissakin kunnissa ja ongel-
maa on pyritty ratkaisemaan kunkin alueen rakenteista, ilmiöistä ja läh-
tökohdista käsin. Kiusaamisongelman ratkaisemiseksi ei ole olemassa 
yhtä ratkaisua, mikä toimisi kaikkialla.

Helsingissä on voimassa suunnitelmallinen ja johdonmukainen kiu-
saamisen vastainen ohjelma KVO13, minkä puitteissa tehdään laaja-
alaista yhteistyötä kaupungin sisäisten sekä ulkoisten sidosryhmien vä-
lillä kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Ohjelmalla pyritään erityisesti 
tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään kiusaamista, mutta myös puut-
tumaan ja jälkihoitamaan tilanteita oikealla tavalla.

Poliisisosiaalityö ja Ankkuri-toimintamalli

Sosiaali- ja terveystoimialalla on toiminut vuodesta 2012 asti moniam-
matillinen Ankkuri-malli, jossa pyritään puuttumaan nuorten rikolliseen 
toimintaan ennalta estävästi. Ankkurin sosiaalityö on alusta asti ollut 
osa poliisisosiaalityön yksikköä, mihin kuuluu myös aloitteessa viitattu 
lakisääteinen nuorten rikos- ja oikeusedustustoiminto.

Alle 15-vuotiaan lainvastaisesta teosta tehdään rikosilmoitus koulun tai 
muun toimijan aloitteesta, ja kyseinen tapahtuma käsitellään poliisia-
semalla nuoren, huoltajan, poliisin, sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa 
psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Nuorten oikeusedustuksen sosi-
aalityöntekijä työskentelee 15–17-vuotiaiden nuorten asioissa ja Ankku-
ri-ryhmän sosiaalityöntekijä kohdistaa työtä enemmän alle 15-
vuotiaiden nuorten rikosasioihin. Tämä toimintamalli kattaa koulujen li-
säksi muutkin tapahtuma- ja toimintaympäristöt. Kouluissa tapahtuviin 
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pitkittyneisiin ja vakaviin kiusaamis- ja väkivaltatilanteisiin liittyen Ank-
kurissa tehdään yhteistyötä K-0 (Aseman Lapset) kanssa, mikä on hy-
väksi havaittu jalkautuva toimintamalli. 

Virkaa tekevä Ankkurin sosiaalityöntekijä kirjaa lapsen tietoihin tilanne-
kuvauksen tapahtumien osalta ja tekee tarvittaessa myös lastensuoje-
luilmoituksen.

Ilmoitusvelvollisuudet lastensuojelulle ja poliisille

Lastensuojelulain 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja ilmoittamaan 
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtä-
vässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, 
kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää 
mahdollista lastensuojelutarpeen selvittämistä. Koulun, poliisin tai polii-
sisosiaalityön tulee tarvittaessa tehdä lastensuojeluilmoitus myös kiu-
saamistilanteissa. Tällöin lapsen ja perheen sosiaalihuollon tai lasten-
suojelun tuen tarve arvioidaan ja ryhdytään tarvittaviin yksilöllisiin tuki-
toimiin.

Lastensuojelulain (417/2007) 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja 
ilmoittamaan myös poliisille, mikäli heillä on tehtävässään tietoon tullei-
den seikkojen perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistunut 
väkivaltaa tai seksuaalista väkivaltaa. Koulun tulee siten tehdä ilmoitus 
poliisille, jos lasta on esimerkiksi kiusaamistarkoituksessa pahoinpidel-
ty.

Lastensuojelun ja perhesosiaalityön ja perusopetuksen yhteistyö

Lastensuojelu ja perhesosiaalityö ja perusopetus valmistelevat parhail-
laan toimintaohjetta kiusaamisväkivallan ehkäisyyn, tunnistamiseen ja 
puuttumiseen yhteistyössä. Ohjeistuksessa pyritään kuvaamaan konk-
reettisesti toimijoiden tehtäviä, keinoja ja vastuita kiusaamisasiassa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kiusaamisella voi tutkitusti olla vakavia, pitkäaikaisia, ja traumatisoivia 
vaikutuksia lasten ja nuorten terveyteen, hyvinvointiin ja toimintaky-
kyyn, minkä vuoksi kiusaamisongelmaan tulee puuttua suunnitelmalli-
sesti, tehokkaasti ja proaktiivisesti. Kiusatuksi joutuneet lapset ja nuoret 
kärsivät erityyppisistä vertaissuhdeongelmista, kuten ystävien vähyys, 
pelko ystävien menettämisestä, luokkayhteisöön kuulumattomuuden 
tunne ja luottamuksen puute vertaisiin. Kiusatuksi joutuminen on myös 
suoraan yhteydessä yleiseen ahdistuneisuuteen, sosiaaliseen ahdistu-
neisuuteen, huonoon itsetuntoon ja kielteiseen minäkuvaan, yksinäi-
syyteen, itsetuhoajatuksiin ja masentuneisuuteen.”
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Käsittely

31.08.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Laura Korpinen: Korjataan Kiusaaminen-alaotsikkoa edeltävä 
kappale kuulumaan seuraavasti: Kiusaamisongelmaa on lähestytty 
Helsingin lähtökohdista, ilmiöistä sekä rakenteista käsin. Sosiaali- ja 
terveystoimiala tekee suunnitelmallista ja tiivistä yhteistyöstä muun 
muassa lasten ja nuorten, perheiden, poliisin ja koulujen kanssa kiu-
saamisongelman ratkaisemiseksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta kan-
nattaa yhteistyön ja toimintamallien kehittämistä edelleen. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 
käytettävää kiusaamisen vastaista KVO13-ohjelmaa on syytä täyden-
tää siten, että Etelä-Karjalan mallin mukainen tai sitä vastaava toimin-
tamalli kirjataan osaksi KVO13-ohjelmaa ja kyseisen toimintamallin si-
sällöt otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja muissa lasten ja nuor-
ten kanssa toimivissa yhteisöissä.

Kannattaja: jäsen Maaret Castrén

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Laura Korpinen)

Jaa-äänet: 5
Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Minna Lindgren, Oula Silvennoinen, Sinik-
ka Vepsä

Ei-äänet: 7
Samuel Adouchief, Maaret Castrén, Laura Korpinen, Seija Muurinen, 
Matti Niiranen, Mikko Paunio, Daniel Sazonov

Tyhjä: 1
Kati Juva

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Laura Korpisen vastaeh-
dotuksen äänin 7 - 5 (tyhjää 1). 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.
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17.08.2021 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

saila.nummikoski(a)hel.fi
Mika Porvari, toiminnansuunnittelija, puhelin: 040 3341703

mika.porvari(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.08.2021 § 257

HEL 2021-004204 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle valtuutettu Pia Pakarisen liitteenä olevasta valtuustoa-
loitteesta koskien Etelä-Karjalan mallin hyödyntämistä lainvastaisiin te-
koihin puuttumiseksi kouluissa:

Aloitteessa esitetään, että Helsingin kiusaamisen vastaiseen ohjelmaan 
sisällytetään – siltä osin kuin se ei vielä sisällä – Etelä-Karjalan toimin-
tamallin kaltainen toimintatapa yhteistyössä nykyisten yhteistyökump-
paneiden kanssa. Lisäksi esitetään, että asiasta laaditaan yhteistyössä 
poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lain-
vastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja suora-
viivaisemmat ohjeet sekä yhteiset toimintamallit.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalla käytettävä kiusaamisen vastainen ohjelma KVO 13 vas-
taa melko lailla Etelä-Karjalan toimintamallia ja käytäntöjä. Helsingin 
oma ohjelma on kuitenkin laajempi. Kiusaamisongelmaa on Etelä-
Karjalassa lähestytty aika lailla samoista lähtökohdista, ilmiöistä sekä 
rakenteista käsin kuin Helsingissäkin. Kasvatuksen ja koulutuksen toi-
miala tekee suunnitelmallista ja tiivistä yhteistyöstä muun muassa las-
ten ja nuorten, perheiden, poliisin sekä sosiaali- ja terveystoimen kans-
sa kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Kasvatus- ja koulutuslautakun-
ta kannattaa yhteistyön ja toimintamallien edelleen kehittämistä ja hy-
väksi todettujen toimintamallien vakiinnuttamista.

Kiusaaminen

Koulussa tapahtuva kiusaaminen, väkivalta ja muu lainvastainen toi-
minta on ongelma niin Helsingissä kuin muissakin kunnissa ja ongel-
maa on pyritty ratkaisemaan kunkin kunnan ja sen sisäisten alueiden 
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rakenteista, ilmiöistä ja lähtökohdista käsin. Kuten aloitteessa todetaan: 
yhtä patenttiratkaisua ei ole.

Helsingissä on voimassa suunnitelmallinen ja johdonmukainen kiu-
saamisen vastainen ohjelma eli KVO 13, minkä puitteissa tehdään laa-
ja-alaista yhteistyötä kaupungin sisäisten sekä ulkoisten sidosryhmien 
välillä kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Ohjelmalla pyritään erityi-
sesti tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään kiusaamista, mutta myös 
puuttumaan ja jälkihoitamaan tilanteita oikealla tavalla.

K-0 -toiminta

K-0 -toiminta on Aseman Lasten kehittämä toimintamalli pitkittyneisiin 
kiusaamistilanteisiin, joissa koulun omat voimavarat tilanteen selvittä-
miseen ovat riittämättömät. Tällaisia tapauksia oli Helsingissä keväällä 
2021 noin 20 kappaletta. K-0 -työtä tehdään aina yhteistyötä koulun 
omien toimijoiden kanssa. Mallia on verrattu Etelä-Karjalan malliin, eikä 
välitöntä muutostarvetta ilmennyt. Seuraamme sekä K-0 -mallin että 
Etelä-Karjalan mallin kehittymistä ja teemme tarvittavat muutokset. 
K-0 tekee yhteistyötä Ankkuri-toiminnan kanssa.

Poliisisosiaalityö ja Ankkuri-toimintamalli

Sosiaali- ja terveystoimialalla on toiminut vuodesta 2012 asti moniam-
matillinen Ankkuri-malli, jossa pyritään puuttumaan nuorten rikolliseen 
toimintaan ennalta estävästi. Ankkurin sosiaalityö on alusta asti ollut 
osa poliisisosiaalityön yksikköä, mihin kuuluu myös aloitteessa viitattu 
lakisääteinen nuorten rikos- ja oikeusedustustoiminto.

Alle 15-vuotiaan lainvastaisesta teosta tehdään rikosilmoitus koulun tai 
muun toimijan aloitteesta, ja kyseinen tapahtuma käsitellään poliisia-
semalla nuoren, huoltajan, poliisin, sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa 
psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Nuorten oikeusedustuksen sosi-
aalityöntekijä työskentelee 15–17-vuotiaiden nuorten asioissa ja Ankku-
ri-ryhmän sosiaalityöntekijä kohdistaa työtä enemmän alle 15-
vuotiaiden nuorten rikosasioihin. Tämä toimintamalli kattaa koulujen li-
säksi muutkin tapahtuma- ja toimintaympäristöt. 

Ilmoitusvelvollisuudet lastensuojelulle ja poliisille

Lastensuojelulain 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja ilmoittamaan 
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtä-
vässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, 
kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää 
mahdollista lastensuojelutarpeen selvittämistä. Koulun, poliisin tai polii-
sisosiaalityön tulee tarvittaessa tehdä lastensuojeluilmoitus myös kiu-
saamistilanteissa. Tällöin lapsen ja perheen sosiaalihuollon tai lasten-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2021 58 (182)
Kaupunginhallitus

Asia/10
27.09.2021

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

suojelun tuen tarve arvioidaan ja ryhdytään tarvittaviin yksilöllisiin tuki-
toimiin.

Lastensuojelulain 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja ilmoittamaan 
myös poliisille, mikäli heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen 
perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistunut väkivaltaa tai 
seksuaalista väkivaltaa. Koulun tulee siten tehdä ilmoitus poliisille, jos 
lasta on esimerkiksi kiusaamistarkoituksessa pahoinpidelty. 

Lastensuojelun ja perhesosiaalityön ja perusopetuksen yhteistyö

Lastensuojelu ja perhesosiaalityö ja perusopetus viimeistelevät parhail-
laan KVO 13-ohjelman pohjalta yhteistoimintaohjetta kiusaamisväkival-
lan ehkäisyyn, tunnistamiseen ja puuttumiseen. Ohjeistuksessa pyri-
tään kuvaamaan konkreettisesti toimijoiden tehtäviä, keinoja ja vastuita 
kiusaamisasiassa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Kiusaamisella voi tutkitusti olla vakavia, pitkäaikaisia, ja traumatisoivia 
vaikutuksia lasten ja nuorten terveyteen, hyvinvointiin ja toimintaky-
kyyn, minkä vuoksi kiusaamisongelmaan tulee puuttua suunnitelmalli-
sesti, tehokkaasti ja proaktiivisesti. Kiusatuksi joutuneet lapset ja nuoret 
kärsivät erityyppisistä vertaissuhdeongelmista kuten ystävien vähyys, 
pelko ystävien menettämisestä, luokkayhteisöön kuulumattomuuden 
tunne ja luottamuksen puute vertaisiin. Kiusatuksi joutuminen on myös 
suoraan yhteydessä yleiseen ahdistuneisuuteen, sosiaaliseen ahdistu-
neisuuteen, huonoon itsetuntoon ja kielteiseen minäkuvaan, yksinäi-
syyteen, itsetuhoajatuksiin ja masentuneisuuteen.

Käsittely

17.08.2021 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Etelä-
Karjalan mallin mukainen toimintamalli kirjataan osaksi Kvo13-
ohjelmaa ja kyseinen malli otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja 
muissa lasten ja nuorten kanssa toimivissa yhteisöissä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käytettävä kiusaamisen vastai-
nen ohjelma KVO 13 on jo melko laaja, mutta KVO 13 ohjelmaa on 
syytä täydentää kirjaamalla Etelä-Karjalan toimintamalli lainvastaisissa 
teoissa osaksi KVO 13 ohjelmaa ja jalkauttamalla sen käyttö kouluihin 
ja muihin lasten ja nuorten kanssa toimiviin yhteisöihin.

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
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Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Koulujen ja turvallisuu-
songelmiin; kiusaamiseen ja lainvastaisiin tekoihin ei ole kyetty puuttu-
maan riittävän tehokkaasti. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käy-
tettävä kiusaamisen vastainen ohjelma KVO 13 on jo melko laaja, mut-
ta KVO 13 ohjelmaa on syytä täydentää kirjaamalla Etelä-Karjalan toi-
mintamalli lainvastaisissa teoissa osaksi KVO 13 ohjelmaa ja jalkaut-
tamalla sen käyttö kouluihin ja muihin  lasten ja nuorten kanssa toimi-
viin yhteisöihin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi
Riina Ståhlberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 26018

riina.stahlberg(a)hel.fi
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§ 689
V 13.10.2021, Valtuutettu Petra Malinin aloite iltapäivätoiminnan tar-
joamisesta erityistä tukea tarvitsevien lasten kotiin

HEL 2021-003494 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 Petra Malinin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petra Malin ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki tarjoaisi iltapäivätoimintaa kotiin niille erityistä tukea tar-
vitseville lapsille, joille ryhmätoimintaan osallistumisen ei sovellu. Li-
säksi esitetään selvitettäväksi laajemmin, miten tällä hetkellä järjestet-
tävä iltapäivätoiminta vastaa oppimisen tukea tarvitsevien lasten tar-
peisiin.

Nykytilanteen kuvaus

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosi-
luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille 
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tai siirretyille oppilaille. Sitä järjestetään kouluissa tai muissa koulujen 
lähellä olevissa lasten vapaa-ajan toimintaan soveltuvissa tiloissa. 

Erityistä tukea saavien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta pyritään 
järjestämään ensisijaisesti oman ikäkauden mukaisissa ryhmissä muun 
aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä. Integroituminen oman ikäkau-
den mukaisiin ryhmiin tukee erityistä tukea saavien oppilaiden kehitys-
tä. Jos oppilaiden tarpeet sitä edellyttävät, voidaan toiminta järjestää 
myös omissa ryhmissä. 

Vammaisten sosiaalityössä on tunnistettu asiakkaita, jotka eivät pärjää 
tai jaksa ryhmämuotoisessa iltapäivä- tai loma-ajan toiminnassa ja 
asiakkaita, jotka ylikuormittuvat niissä. 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 §:ssä säädettyä kotipalvelua koske-
van hallituksen esityksen perustelujen mukaan lasten- ja kodinhoidon 
järjestämisellä kotipalveluna tarkoitetaan esimerkiksi lapsiperheiden ko-
tiin annettavia palveluja, jotka ovat tavoitteellista, suunnitelmallista ja 
määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää 
vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä ta-
voitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen, ei sen puo-
lesta toteuttaminen. Työskentely tapahtuu yhdessä muiden perheen 
kanssa toimivien tahojen kanssa. Palvelua on mahdollisuus saada 
kaupungin omana palveluna tai lyhytaikaisissa tarpeissa palvelusetelillä
tuotettuna. Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoitus ei ole lapsen iltapäi-
vähoidon järjestäminen toistaiseksi kotiin, jotta vanhemmat voisivat 
käydä töissä.

Moniammatillinen suunnittelutyö

Sosiaali- ja terveystoimialalla sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lalla on kiinnitetty huomiota valtuustoaloitteessa esiin tuotuun haastee-
seen ja olemassa olevaan palveluaukkoon. Tämän vuoksi on aloitettu 
toimialat ylittävä suunnittelutyö neuropsykiatrisesti oireilevien ja kehi-
tysvammaisten lasten erityisiin iltapäivien ja loma-aikojen palvelutar-
peisiin vastaamiseksi.

Tavoitteena on ensisijaisesti kartoittaa moniammatillisesti niitä tukikei-
noja ja -muotoja, joilla lapsi tai nuori kykenisi osallistumaan ryhmämuo-
toiseen iltapäivähoitoon muiden lasten kanssa. Lapsen edun mukaista 
ei ole syrjäytyä omasta toimintaympäristöstään. Kotiin tuotavan hoidon 
ei tule olla päätavoite, vaan ensisijaisesti pyritään tukemaan lapsen tai 
nuoren paluuta omaan iltapäivähoidon toimintaympäristöönsä.

Valmisteilla on malli, jossa neuropsykiatrisesti oireileville lapsille sekä 
vammaisten sosiaalityön asiakkaille olisi jatkossa mahdollista järjestää 
iltapäivähoitoa kotiin hankittavana palveluna niissä tilapäisissä tilan-
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teissa, joissa iltapäivähoitoa ei voida järjestää perusopetuksen iltapäi-
vätoimintana tai muun ensisijaisen lainsäädännön turvin.

Suunnittelu on aloitettu myös mallista, jossa suunnitellusti ja kohdenne-
tusti järjestettäisiin tilapäistä ja määräaikaista neuropsykiatrista val-
mennusosaamista hyödyntävää sosiaaliohjausta perheille niissä hetkel-
lisissä tilanteissa, joissa lapsi ei voi osallistua iltapäivähoitoon. Sosiaa-
liohjauksen tarkoituksena ei ole korvata lapsen hoitoa eikä mahdollis-
taa esimerkiksi vanhemman työssäkäyntiä, vaan työskennellä siten, et-
tä perhe saa voimavaroja ja keinoja tukea lasta. Neuropsykiatrisesti oi-
reilevien ja kehitysvammaisten lasten erityisiin palvelutarpeisiin iltapäi-
visin ja loma-aikoina vastataan parhaiten kehittämällä toimintaa edellä 
mainittujen periaatteiden mukaisesti.

Vaikutusten arviointi

Iltapäivä- ja loma-ajan toiminta on tärkeä osa lapsen toiminnallisen 
koulupäivän kokonaisuutta ja iltapäivähoidon turvaamisella on vaiku-
tuksia sekä lasten että perheiden hyvinvointiin. Palvelujen kehittämi-
sessä on huomioitava lapsen etu. Jos lapsi eristetään omasta toimin-
taympäristöstään, on siinä syrjäytymisen riski ja mahdollisuus, että rat-
kaisu vaikeuttaa lapsen arkea ja siitä selviytymistä jatkossa. Määräai-
kaisina palveluina sosiaalihuollon ja sosiaalityön palvelut turvaavat lap-
sen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia niissä tilanteissa, joissa osallistu-
minen perusopetuksen järjestämään iltapäivähoitoon ei ole tilapäisesti 
mahdollista.

Järjestämällä lapsille oman ikäluokkansa mukaista aamu-, iltapäivä- ja 
loma-ajan toimintaa lisätään lasten yhdenvertaista oikeutta osallistua 
vapaa-ajan toimintaan. Toiminnalla vahvistetaan lasten osallisuuden 
tunnetta ryhmän jäsenenä. Iltapäivä- ja loma-ajan toiminta tukee omal-
ta osaltaan perheiden arjen ja työelämän yhteensovittamista.

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä 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
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Liitteet

1 Valtuutettu Petra Malinin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 650

HEL 2021-003494 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.09.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Kos-
kelan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 25.05.2021 § 221

HEL 2021-003494 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Petra Malinin liitteenä olevasta valtuustoaloit-
teesta iltapäivähoidon turvaamiseksi palveluiden väliin putoaville lapsil-
le:

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa virikkeellistä ja turvallista 
toimintaa lapsille ennen ja jälkeen koulupäivän. Aamu- ja iltapäivätoi-
minnasta säädetään perusopetuslain luvussa 8 a. Perusopetuslain mu-
kainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. 
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vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen 
otetuille tai siirretyille oppilaille. Kunta päättää toiminnan laajuudesta. 

Mikäli mahdollista, erityistä tukea saavien oppilaiden aamu- ja iltapäivä-
toiminta järjestetään muun aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä. Jos 
oppilaiden tarpeet sitä edellyttävät, voidaan toiminta järjestää myös 
omissa ryhmissä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen mahdolli-
suuksien mukaan oman ikäkauden mukaisissa ryhmissä tukee erityistä 
tukea saavien oppilaiden kehitystä.

Toiminnan järjestelyjä suunniteltaessa yhteistyö huoltajan, koulun ja 
aamu- ja iltapäivätoiminnan kesken on erityisen tärkeää. Huoltajien ja 
toimipaikan iltapäivätoiminnan henkilöstön kanssa sovitaan, miten eri-
tyistä tukea saavan oppilaan tarpeet sekä kasvuun ja kehitykseen liitty-
vät tavoitteet otetaan huomioon aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Mo-
niammatillinen yhteistyö lisää edellytyksiä oppilaan riittävään tukemi-
seen iltapäivätoiminnan aikana.

Iltapäivätoimintaan osallistuu lukuvuonna 2020-2021 noin 8 200 lasta, 
joista erityisen tuen oppilaita on noin 16%. Lähtökohtana on, että kaikki 
toimintaan hakuaikana hakeneet otetaan toimintaan. Pidennetyn oppi-
velvollisuuden oppilaista 90 % osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan ja 
50% kesäajan lomatoimintaan. Toimintaa järjestetään pääsääntöisesti 
omissa pienryhmissä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille. 

Vammaisten sosiaalityössä on tunnistettu asiakkaita, jotka eivät pärjää 
tai ylikuormittuvat ryhmämuotoisessa iltapäivä- tai loma-ajan toimin-
nassa. 

Muut erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat integroituvat kouluilla, 
tai niiden lähialueilla toimiviin ryhmiin. Ryhmien koko vaihtelee ja myös 
niihin integroitujen erityisen tuen oppilaiden määrä. Lapsia sijoitettaes-
sa toimintaan arvioidaan olemassa olevien tilojen mahdollisuudet pien-
ryhmätoimintaan, sekä päivittäisen ulkotoiminnan järjestämisen. mah-
dollisuudet. Lisäksi iltapäivätoiminnan palveluntuottajien ja rehtoreiden 
kanssa arvioidaan ohjaajien riittävä ryhmäkohtainen resursointi, sekä 
ohjaajien kyky ohjata lapsiryhmää, joissa erityisen tuen lasten toimin-
nan ohjaaminen edellyttää erityistä osaamista.

Toimialat ylittävä suunnittelutyö

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä sosi-
aali- ja terveystoimialan yhteistyönä on kiinnitetty huomiota valtuustoa-
loitteessa esiintuotuun haasteeseen ja olemassa olevaan palveluauk-
koon. 
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Tämän vuoksi on käynnistetty toimialat ylittävä suunnittelutyö neurop-
sykiatrisesti oireilevien ja kehitysvammaisten lasten erityisiin palvelu-
tarpeisiin vastaamiseksi iltapäivien ja koulujen loma-ajan osalta. Tun-
nistettavissa on malli, jossa kyseisille neuropsykiatrisesti oireileville 
lapsille, sekä vammaisten sosiaalityön asiakkaille olisi jatkossa mahdol-
lista järjestää hoito kotiin hankittavana palveluna. Tämä tulisi kysee-
seen niissä tilanteissa, joissa lapsen etu ei toteudu, jos palvelua järjes-
tetään perusopetuslain mukaisena ryhmätoimintana.

Tavoitteena on ensisijaisesti pohtia moniammatillisesti niitä tukikeinoja- 
ja muotoja, joilla lapsi taikka nuori kykenisi osallistumaan ryhmämuo-
toiseen iltapäivä- ja loma-ajan toimintaan muiden lasten kanssa. Lap-
sen edun mukaista ei ole syrjäytyä omasta toimintaympäristöstään ja 
kotiin tuotava palvelu ei voi olla päätavoite, vaan tavoitteena tulee aina 
olla, että lapsi tai nuori voi palata kohderyhmänsä toimintaympäristöön 
ja ensisijaiseen palveluun. Vammaispalvelun tai lapsiperheiden kotipal-
velun järjestämä hoito kotiin olisi tukitoimi lapsen tai nuoren kriittisessä 
elämänvaiheessa, kun iltapäivä- tai loma-ajan toimintaa ei voida järjes-
tää muulla tavoin. Tuen kesto riippuisi lapsen tai nuoren tarpeesta ja 
voisi tarvittaessa olla myös pitkäaikaista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa tämän uuden tukimuodon 
kehittämistä palveluiden väliin putoaville lapsille ja nuorille.

Lapsivaikutusten arviointi

Iltapäivä- ja loma-ajan toiminta on tärkeä osa lapsen toiminnallisen 
koulupäivän kokonaisuutta. Järjestämällä lapsille oman ikäluokkansa 
mukaista aamu-, iltapäivä- ja loma-ajan toimintaa lisätään lasten yh-
denvertaista oikeutta osallistua vapaa-ajan toimintaan. Toiminnalla 
vahvistetaan lasten osallisuuden tunnetta ryhmän jäsenenä. Iltapäivä- 
ja loma-ajan toiminta tukee omalta osaltaan perheiden arjen ja työelä-
män yhteensovittamista.

Käsittely

25.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Petra Malin: Vastaehdotus: poistetaan sana "tilapäisissä" lauseesta 
"Tämä tulisi kyseeseen niissä tilapäisissä tilanteissa, joissa lapsen etu 
ei toteudu, jos palvelua järjestetään perusopetuslain mukaisena ryhmä-
toimintana", jolloin lause kuuluu:

"Tämä tulisi kyseeseen niissä tilanteissa, joissa lapsen etu ei toteudu, 
jos palvelua järjestetään perusopetuslain mukaisena ryhmätoimintana."
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Poistetaan lause: "Vammaispalvelun tai lapsiperheiden kotipalvelun jär-
jestämä hoito kotiin olisi määräaikainen tukitoimi lapsen tai nuoren kriit-
tisessä elämänvaiheessa, kun iltapäivä- tai loma-ajan toimintaa ei voi-
da järjestää muulla tavoin."

Korvataan tekstillä: "Vammaispalvelun tai lapsiperheiden kotipalvelun 
järjestämä hoito kotiin olisi tukitoimi lapsen tai nuoren kriittisessä elä-
mänvaiheessa, kun iltapäivä- tai loma-ajan toimintaa ei voida järjestää 
muulla tavoin. Tuen kesto riippuisi lapsen tai nuoren tarpeesta ja voisi 
tarvittaessa olla myös pitkäaikaista". 

Lisätään loppuun lause: "Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa 
tämän uuden tukimuodon kehittämistä palveluiden väliin putoaville lap-
sille ja nuorille."

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Petra Malinin vastaehdotuk-
sen yksimielisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.05.2021 § 110

HEL 2021-003494 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Petra Malinin ja 18 muun valtuutetun aloitteesta 
koskien iltapäivähoidon turvaamista palveluiden väliin putoaville lapsil-
le:

”Aloitteessa esitetään, että Helsinki turvaa jatkossa palveluissa väliin-
putoajiksi jääneiden lasten iltapäivätoiminnan kotiin esimerkiksi yhteis-
työssä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja lapsiperheiden kotipal-
velun välillä. Aloitteessa on myös pyydetty selvittämään, miten tämän-
hetkinen iltapäivätoiminta vastaa niiden lasten tarpeisiin, joilla on oppi-
misen tuen tarvetta.

Nykytilanteen kuvaus
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Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään 1.–2.-luokkalaisille ja 
3.–9.-luokkalaisille erityisen tuen oppilaille kouluissa tai muissa koulu-
jen lähellä olevissa lasten vapaa-ajan toimintaan soveltuvissa tiloissa. 
Vammaisten sosiaalityössä on tunnistettu asiakkaita, jotka eivät pärjää 
tai jaksa ryhmämuotoisessa iltapäivä- tai loma-ajan toiminnassa ja 
asiakkaita, jotka ylikuormittuvat niissä.

Vammaispalvelulain (380/1987) tavoitteena on edistää vammaisen 
henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia ra-
joitteita tai esteitä. Vammaispalvelulain mukaisilla palveluilla ja tukitoi-
milla edistetään myös vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia 
muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairau-
den johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavan-
omaisista elämän toiminnoista. Vammaisten sosiaalityön asiakkaita 
ovat vaikeavammaiset lapset ja nuoret, erityishuollon asiakkaat sekä 
autistiset asiakkaat, joille vastuutyöntekijä on määritelty vammaisten 
sosiaalityöstä.

Vammaispalvelulaki on toissijainen laki, jonka mukaan vammaispalve-
lulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään, jos vammainen hen-
kilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain 
nojalla.

Kehitysvammaiset 3.–9.-luokkalaiset koululaiset voivat saada iltapäivä-
hoitoa sekä loma-ajan hoitoa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan jär-
jestämänä. Hoitoa järjestetään eri puolilla Helsinkiä. Erityishuoltona ei 
järjestetä varsinaista hoitoa, mutta mikäli palvelu sisältyy asiakkaan eri-
tyishuolto-ohjelmaan, se on asiakkaalle maksutonta.

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 §:ssä säädettyä kotipalvelua koske-
van hallituksen esityksen perustelujen mukaan lasten- ja kodinhoidon 
järjestämisellä kotipalveluna tarkoitetaan esimerkiksi lapsiperheiden ko-
tiin annettavia palveluja, jotka ovat tavoitteellista, suunnitelmallista ja 
määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää 
vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä ta-
voitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen, ei sen puo-
lesta toteuttaminen. Työskentely tapahtuu yhdessä muiden perheen 
kanssa toimivien tahojen kanssa. Palvelua on mahdollisuus saada 
kaupungin omana palveluna tai lyhytaikaisissa tarpeissa palvelusetelillä 
tuotettuna. Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoitus ei ole lapsen iltapäi-
vähoidon järjestäminen toistaiseksi kotiin, jotta vanhemmat voisivat 
käydä töissä.
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Sosiaali- ja terveystoimialalla tuotetaan sosiaalihuoltolain ja sosiaali-
työn palveluja asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti ja yhteistyössä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan eri toimintojen kanssa.

Toimialat ylittävä suunnittelutyö

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan yhteistyönä on kiinnitetty huomiota valtuustoaloit-
teessa esiintuotuun haasteeseen ja olemassa olevaan palveluaukkoon. 
Tämän vuoksi on aloitettu toimialat ylittävä suunnittelutyö neuropsykiat-
risesti oireilevien ja kehitysvammaisten lasten erityisiin palvelutarpeisiin 
vastaamiseksi iltapäivien ja loma-aikojen osalta.

Tavoitteena on ensisijaisesti pohtia moniammatillisesti niitä tukikeinoja 
ja -muotoja, joilla lapsi tai nuori kykenisi osallistumaan ryhmämuotoi-
seen iltapäivähoitoon muiden lasten kanssa. Lapsen edun mukaista ei 
ole syrjäytyä omasta toimintaympäristöstään. Kotiin tuotava hoito ei voi 
olla päätavoite, vaan tavoitteena tulee aina olla, että lapsi tai nuori voi 
palata omaan toimintaympäristöönsä.

Valmisteilla on malli, jossa neuropsykiatrisesti oireileville lapsille sekä 
vammaisten sosiaalityön asiakkaille olisi jatkossa mahdollista järjestää 
iltapäivähoitoa kotiin hankittavana palveluna niissä tilapäisissä tilan-
teissa, joissa iltapäivähoitoa ei voida järjestää perusopetuksen iltapäi-
vätoimintana tai muun ensisijaisen lainsäädännön turvin.

Suunnittelu on aloitettu myös mallista, jossa suunnitellusti ja kohdenne-
tusti järjestettäisiin tilapäistä ja määräaikaista neuropsykiatrista val-
mennusosaamista hyödyntävää sosiaaliohjausta perheille niissä hetkel-
lisissä tilanteissa, joissa lapsi ei voi osallistua iltapäivähoitoon. Sosiaa-
liohjauksen tarkoituksena ei ole korvata lapsen hoitoa eikä mahdollis-
taa esimerkiksi vanhemman työssäkäyntiä, vaan työskennellä siten, et-
tä perhe saa voimavaroja ja keinoja tukea lasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan neuropsykiatri-
sesti oireilevien ja kehitysvammaisten lasten erityisiin palvelutarpeisiin 
iltapäivisin ja loma-aikoina vastataan parhaiten kehittämällä toimintaa 
edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Iltapäivähoidon turvaamisella on vaikutuksia sekä lasten että perheiden 
hyvinvointiin. Palvelujen kehittämisessä on huomioitava lapsen etu. Jos 
lapsi eristetään omasta toimintaympäristöstään, on siinä syrjäytymisen 
riski ja mahdollisuus, että ratkaisu vaikeuttaa lapsen arkea ja siitä sel-
viytymistä jatkossa. Määräaikaisina palveluina sosiaalihuollon ja sosi-
aalityön palvelut turvaavat lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia niis-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2021 69 (182)
Kaupunginhallitus

Asia/11
27.09.2021

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

sä tilanteissa, joissa osallistuminen perusopetuksen järjestämään ilta-
päivähoitoon ei ole tilapäisesti mahdollista.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303

viivi.vaananen(a)hel.fi
Monica Lindberg, neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö, puhelin: 310 
58352

monica.lindberg(a)hel.fi
Jonna Weckström, vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 89545

jonna.weckstrom(a)hel.fi
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§ 690
V 13.10.2021, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite kodin ulkopuo-
lelle sijoitettujen nuorten mahdollisuudesta Ote-opetukseen

HEL 2021-003500 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Johanna Nuorteva: Lisäys perusteluiden toisen tekstikappaleen lop-
puun otsikon "Ote-opetuksen laajentamisen selvittäminen" alle

Lisäys: "Sijaishuollossa oleville lapsille voi kuitenkin hakea paikkaa 
ote-opetukseen kunnes uusi kehitteillä oleva toimintamalli otetaan käyt-
töön. Oppilaan opetus ja koulunkäynnin tuki suunnitellaan samalla ta-
valla kuin ote-opetuksen aikana sijoitettujen lasten tuki." 

Koko kappale kuuluu tämän jälkeen: 

Kaupunginhallitus katsoo, että sijaishuollossa oleville lapsille soveltu-
van yhteisen tukimuodon kehittämistä on tarpeellista jatkaa, koska Ote-
toimintamalli ei sellaisenaan suoraan sovellu käyttöönotettavaksi sijais-
huollossa. Sijaishuollossa oleville lapsille voi kuitenkin hakea paikkaa 
ote-opetukseen kunnes uusi kehitteillä oleva toimintamalli otetaan käyt-
töön. Oppilaan opetus ja koulunkäynnin tuki suunnitellaan samalla ta-
valla kuin ote-opetuksen aikana sijoitettujen lasten tuki. 

Kannattaja: Elisa Gebhard

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Johanna Nuortevan vastaeh-
dotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Johanna Nuorteva ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan selvitettäväksi mahdollisuutta laajentaa 7.-9.-luokkalaisten 
koulunkäyntiä tukeva ote-opetus myös kodin ulkopuolelle sijoitetuille 
nuorille. Aloitteessa todetaan, että ”koulupudokkuuden ehkäisemiseksi 
ja peruskoulun loppuunsaattamiseksi niille oppilaille, joilla on koulun-
käynti keskeytynyt tai poissaoloja on kertynyt niin paljon, ettei opiskelu 
enää onnistu, ja joilla on lastensuojelun asiakkuus, on tärkeää avata 
oikeus Ote-opetukseen riippumatta siitä, missä he asuvat”.

Ote-toimintamalli

Ote-toimintamalli on ollut vakiintunutta toimintaa Helsingissä vuodesta 
2017. Sitä toteutetaan suomenkielisten perusopetuspalveluiden ja las-
tensuojelun ja perhesosiaalityön palveluiden yhteistyönä, jossa laaja-
alainen erityisopettaja ja perhetyön sosiaaliohjaaja toimivat tiiviinä työ-
parina. Näitä työpareja on Helsingissä viisi ja kullakin työparilla voi olla 
8–10 oppilasta ohjauksessaan. 

Ote-opetus ja tuki on suunnattu yläastetta käyville oppilaille eli 7.–9.-
luokkalaisille, joiden koulunkäyntiä hankaloittavat runsaat poissaolot tai 
joilla koulunkäynti on kokonaan keskeytynyt, jolloin syrjäytymisen riski 
on suuri. Ote-opetukseen tulevilla nuorilla on muun muassa mielenter-
veydellisiä ongelmia ja sosiaalisten taitojen haastetta. Usein taustalta 
nousee esiin myös oppimisvaikeutta ja kiusatuksi tulemisen kokemuk-
sia.

Ote-toimintamalli on väliaikainen ratkaisu, jonka ensisijaisena tavoit-
teena on oppilaan opiskelun käynnistäminen ja opetukseen kiinnittymi-
nen sekä mahdollisimman pian ryhmämuotoiseen opetukseen palaa-
minen. Ote-mallissa oppilas säilyy oman koulunsa oppilaana.

Ote-ohjaajan antama koulunkäyntiä tukeva perhetyö pitää sisällään 
monenlaista toimintaa, kuten keskusteluja perheen ja nuoren kanssa, 
arjen käytännön ohjausta, erilaisia toiminnallisia menetelmiä, ryhmä-
toimintaa sekä yhdessä tekemistä. Yhteydenpito nuoren kanssa on tii-
vistä ja sovituille tunneille tuleminen on ensisijainen tavoite. Ote-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2021 72 (182)
Kaupunginhallitus

Asia/12
27.09.2021

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

perhetyö on tukitoimi lastensuojelun avohuollon ja perhesosiaalityön 
asiakkaille.

Ote-ohjaaja voi olla mukana myös tunneilla. Ote-työpari seuraa nuoren 
koulunkäynnin tilannetta yhdessä päivittäin sekä verkoston säännölli-
sissä tapaamisissa. Työskentely on muutostyötä yhdessä nuoren ja 
vanhempien kanssa. Työskentely sisältää nuoren arjen tukemista, per-
heen toimintakyvyn ja vanhemmuustaitojen sekä hyvinvoinnin vahvis-
tamista. Sosiaaliohjaaja työskentelee lapsen ja perheen kanssa tarve-
lähtöisesti eli toisinaan hyvinkin tiiviisti, jotta nuoren koulunkäynnin ti-
lannetta saadaan ratkaistua. Tavoitteena on vanhempien motivoiminen 
ja aktivoituminen hoitamaan ja tukemaan lapsen koulunkäyntiä. Palve-
luohjaus ja jatkotuen miettiminen yhteistyössä lapsen, perheen ja ver-
koston kanssa on osa työskentelyä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on todennut lausunnossaan, että kodin 
ulkopuolelle sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukeminen edistää lasten 
välistä tasa-arvoa koulunkäynnissä.

Sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukeminen

Huostaanotetun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta on vastuussa sijais-
huoltopaikka, joka voi olla laitos- tai perhehoito. Sijaishuoltopaikan teh-
tävä on yhteistyössä perusopetuksen kanssa vastata lapsen koulun-
käynnin toteutumisesta. Laitoshoidossa jokaisella lapsella on nimetty 
omaohjaaja, joka vastaa lapsen koulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Erityisesti laitoshoitoon sijoitetuilla lapsilla on usein koulunkäynnin 
haasteita. Helsingissä sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukemiseksi 
päädytään usein pedagogisen selvityksen kautta tehostettuun tukeen
tai erityiseen tukeen, ja käytännössä esimerkiksi opetuksen tilapäiseen 
erityisjärjestelyyn eli OTEJ-opetukseen. OTEJ-opetuksessa oppilas voi 
saada esimerkiksi kuusi tuntia viikossa yksityisopetusta, mikäli oppilas 
saadaan lähtemään kouluun.

Sijaisperheisiin sijoitettujen lasten osalta koulunkäynnin haasteita on 
harvemmin. Perhehoitajat voivat tukea sijoitetun lapsen koulukäyntiä 
tavanomaisin vanhempien käytössä olevin keinoin.

Oikeus oppia -hankkeessa kehitetään parhaillaan kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan monialaista yhteis-
työtä ja sen osana myös koulujen ja sijaishuollon yhteistyötä.

Ote-opetuksen laajentamisen selvittäminen

Sijaishuollossakin olevat nuoret tarvitsevat toisinaan vahvaa tukea pe-
ruskoulun suorittamiseen ja koulupudokkuuden ehkäisemiseen, jolloin 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2021 73 (182)
Kaupunginhallitus

Asia/12
27.09.2021

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

Ote-opetuksen intensiivinen tuki ja mahdollisuus sovittaa opinnot oppi-
laan tarpeita ja voimavaroja vastaavaksi, voi olla tarpeen. Sijoitus ei 
myöskään saa katkaista Ote-opetusta, mikäli nuori on siellä aloittanut. 
Sijoitettujen nuorten osalta perhetyötä voidaan suunnitella yhteistyössä 
sijoituspaikan kanssa ja kohdistaa tukea enemmän koulupäivään.  

Kaupunginhallitus katsoo, että sijaishuollossa oleville lapsille soveltu-
van yhteisen tukimuodon kehittämistä on tarpeellista jatkaa, koska Ote-
toimintamalli ei sellaisenaan suoraan sovellu käyttöönotettavaksi sijais-
huollossa. 

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä sosiaali- ja 
terveyslautakunnan lausunnot. Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi 
aloitteesta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan, vastaehdotuksen mu-
kaisen lausunnon äänestyksen jälkeen. Kaupunginhallituksen vastaus 
on lausuntojen mukainen.

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

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 651

HEL 2021-003500 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.09.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Johanna 
Nuortevan ehdotuksesta. 
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 25.05.2021 § 220

HEL 2021-003500 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Johanna Nuortevan liitteenä olevasta valtuustoa-
loitteeseen mahdollisuudesta Ote-opetukseen myös kodin ulkopuolelle 
sijoitetuille nuorille:

Ote on Helsingin suomenkielisten perusopetuspalveluiden ja lastensuo-
jelun ja perhesosiaalityön palveluiden yhteistyötä, jossa Ote-opettaja ja 
perhetyön sosiaaliohjaaja toimivat tiiviinä työparina. Ote-opetuksella ja 
-perhetyöllä tuetaan 7.–9.-luokkalaisia oppilaita, joiden koulunkäyntiä 
hankaloittavat runsaat poissaolot tai koulunkäynti on kokonaan keskey-
tynyt, jolloin syrjäytymisen riski on suuri. 

Ote on väliaikainen ratkaisu ja toimintamalli, jonka ensisijaisena tavoit-
teena on oppilaan opiskelun käynnistäminen ja opetukseen kiinnittymi-
nen sekä mahdollisimman pian ryhmämuotoiseen opetukseen palaa-
minen. Ote-opetuksen tukena on aina perhetyön sosiaaliohjaaja, joka 
työskentelee koululla sekä nuoren toimintaympäristössä tavaten sekä 
nuorta että hänen vanhempiaan.  Perhetyö sisältää nuoren arjen ja 
koulunkäynnin tukemista, perheen toimintakyvyn ja vanhemmuustaito-
jen sekä hyvinvoinnin vahvistamista. Perhetyön sosiaaliohjaaja työs-
kentelee nuoren ja perheen kanssa toisinaan hyvinkin tiiviisti, jotta nuo-
ren koulunkäynnin tilannetta saadaan ratkaistua. Ote-työparilla voi olla 
kerrallaan 8 – 10 nuorta, joka pitkälti määräytyy sen mukaan, mikä nuo-
ren ja hänen perheensä kokonaistilanne on. Työparityöskentelyyn kuu-
luvat myös palveluohjaus ja jatkotuen miettiminen yhteistyössä lapsen, 
perheen ja verkoston kanssa.

Perhetyötä voidaan myöntää sosiaalihuoltolain perusteella erityistä tu-
kea tarvitsevalle lapselle (ShL 18 §) tai lastensuojelulain perusteella 
lastensuojelun avohuollon asiakkaalle (LsL 36 §). Huostaanotettu lapsi 
on sijaishuollossa laitos- tai perhehoidossa ja sijaishuoltopaikka vastaa 
lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Sijaishuoltopaikan tehtävä on yhteis-
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työssä perusopetuksen järjestäjän kanssa huolehtia koulunkäynnin to-
teutumisesta. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että Ote-toimintamalli on Hel-
singin perusopetuspalveluiden ja lastensuojelun ja perhesosiaalityön 
palveluiden yhteistyötä, jossa Ote-opettaja ja perhetyön sosiaaliohjaaja 
toimivat tiiviinä työparina.  Ote-perhetyö on tukitoimi lastensuojelun 
avohuollon ja perhesosiaalityön asiakkaille. 

Oppilaan opetuksessa voidaan perusopetuslain 18 §:n mukaan poiketa 
opetuksen sisällöstä ja tuntijaosta, jolloin tarkoitetaan oppilaan opetuk-
sen poikkeavaa järjestämistä muun opetuksen yhteydessä, erityisluo-
kassa tai muussa soveltuvassa paikassa. Opetussuunnitelman mukai-
sesta tuntijaosta poikkeaminen voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla: 1) 
koulupäivän lyhentäminen omassa ryhmässä 2) yksilöopetus tai Ote-
opetus ja -perhetyö vuosiluokilla 7-9.

Laitoksessa asuvien nuorten osalta erityiset opetusjärjestelyt järjeste-
tään tarvittaessa lyhennettynä koulupäivänä tai yksilöopetuksena oppi-
laan omassa koulussa. Koulun henkilöstön tehtävä on yhteistyössä si-
jaishuoltopaikan kanssa sopia oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tu-
kemiseksi yksilölliset ratkaisut. 

Oikeus oppia -hankkeessa kehitetään kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan ja sosiaali- ja terveystoimialan monialaista yhteistyötä ja osana 
sitä myös koulujen ja sijaishuollon yhteistyötä. Sijaishuollossakin olevat 
nuoret tarvitsevat toisinaan vahvaa tukea peruskoulun suorittamiseen 
ja koulupudokkuuden ehkäisemiseen, jolloin ote-opetuksen intensiivi-
nen tuki ja mahdollisuus sovittaa opinnot oppilaan tarpeita ja voimava-
roja vastaavaksi, voi olla tarpeen ja tarjolla. Sijoitus ei myöskään saa 
katkaista ote-opetusta, mikäli nuori on siellä aloittanut. Sijoitettujen 
nuorten osalta perhetyötä voidaan suunnitella yhteistyössä sijoituspai-
kan kanssa ja kohdistaa tukea enemmän koulupäivään. Sijaishuollossa 
oleville lapsille soveltuvan yhteisen tukimuodon kehittämistä on tarpeel-
lista jatkaa, koska Ote-toimintamalli ei sellaisenaan suoraan sovellu 
käyttöönotettavaksi sijaishuollossa. Sijaishuollossa oleville lapsille so-
veltuvan yhteisen tukimuodon kehittämistä on tarpeellista jatkaa, koska 
Ote-toimintamalli ei sellaisenaan suoraan sovellu käyttöönotettavaksi 
sijaishuollossa.

Käsittely

25.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: “Oikeus oppia -hankkeessa kehitetään kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan ja sosiaali- ja terveystoimialan monialaista yh-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2021 76 (182)
Kaupunginhallitus

Asia/12
27.09.2021

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

teistyötä ja osana sitä myös koulujen ja sijaishuollon yhteistyötä. LI-
SÄYS: Sijaishuollossakin olevat nuoret tarvitsevat toisinaan vahvaa tu-
kea peruskoulun suorittamiseen ja koulupudokkuuden ehkäisemiseen, 
jolloin ote-opetuksen intensiivinen tuki ja mahdollisuus sovittaa opinnot 
oppilaan tarpeita ja voimavaroja vastaavaksi, voi olla tarpeen ja tarjolla. 
Sijoitus ei myöskään saa katkaista ote-opetusta, mikäli nuori on siellä 
aloittanut. Sijoitettujen nuorten osalta perhetyötä voidaan suunnitella 
yhteistyössä sijoituspaikan kanssa ja kohdistaa tukea enemmän koulu-
päivään. Sijaishuollossa oleville lapsille soveltuvan yhteisen tukimuo-
don kehittämistä on tarpeellista jatkaa, koska Ote-toimintamalli ei sel-
laisenaan suoraan sovellu käyttöönotettavaksi sijaishuollossa.

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Fatim Diarran vastaehdotuk-
sen yksimielisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.05.2021 § 109

HEL 2021-003500 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Johanna Nuortevan ja 17 muun valtuutetun Ote-opetuksen 
laajentamisen selvittämistä koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Aloitteessa esitetään, että selvitetään mahdollisuutta laajentaa ote-
opetus myös kodin ulkopuolelle sijoitetuille nuorille. Ote-opetusta eivät 
voi saada ne nuoret, jotka asuvat sijoitettuina kodin ulkopuolelle. Lisäk-
si aloitteessa todetaan, että ”koulupudokkuuden ehkäisemiseksi ja pe-
ruskoulun loppuunsaattamiseksi niille oppilaille, joilla on koulunkäynti 
keskeytynyt tai poissaoloja on kertynyt niin paljon, ettei opiskelu enää 
onnistu, ja joilla on lastensuojelun asiakkuus, on tärkeää avata oikeus 
ote-opetukseen riippumatta siitä, missä he asuvat”.

Ote-opetus
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Ote-toimintamalli on ollut vakiintunutta toimintaa Helsingissä vuodesta 
2017. Sitä toteuttavat yhteistyönä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
(Kasko) sekä sosiaali- ja terveystoimiala (Sote). Ote-opetus ja tuki on 
suunnattu yläastetta käyville oppilaille eli 7.–9.-luokkalaisille, jotka ovat 
yleensä iältään 13–15-vuotiaita. Opettajat ovat laaja-alaisia erityisopet-
tajia ja työparina toimivat lastensuojelun ja perhesosiaalityön sosiaa-
liohjaajat. Näitä työpareja on Helsingissä viisi ja kullakin työparilla voi 
olla 8–10 oppilasta ohjauksessaan. 

Ote-opetus on erityinen perusopetuslain (628/1998) 18 §:n mukainen 
opetusjärjestely, josta vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Ote-
perhetyö on lastensuojelulain (417/2007) 36 §:n ja sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) 18 §:n mukaista perhetyön sosiaaliohjaajan antamaa kou-
lunkäyntiä tukevaa perhetyötä, jonka edellytyksenä on lastensuojelun 
avohuollon tai sosiaalihuoltolain mukainen asiakkuus. Ote-opetus on 
väliaikainen toimintamalli oppilaan koulunkäyntikyvyn palauttamiseksi. 
Ote-mallissa oppilas säilyy oman koulunsa oppilaana.

Ote-opetukseen tulevilla nuorilla on muun muassa mielenterveydellisiä 
ongelmia ja sosiaalisten taitojen haastetta. Usein taustalta nousee esiin 
myös oppimisvaikeutta ja kiusatuksi tulemisen kokemuksia.

Koulunkäyntiä tukeva perhetyö lastensuojelun ja perhesosiaalityön palveluissa

Ote-ohjaajan antama koulunkäyntiä tukeva perhetyö pitää sisällään 
monenlaista toimintaa, kuten keskusteluja perheen ja nuoren kanssa, 
arjen käytännön ohjausta, erilaisia toiminnallisia menetelmiä, ryhmä-
toimintaa sekä yhdessä tekemistä. Yhteydenpito nuoren kanssa on tii-
vistä ja sovituille tunneille tuleminen on ensisijainen tavoite.

Ote-ohjaaja voi olla mukana myös tunneilla. Ote-työpari seuraa nuoren 
koulunkäynnin tilannetta yhdessä päivittäin sekä verkoston säännölli-
sissä tapaamisissa. Työskentely on muutostyötä yhdessä nuoren ja 
vanhempien kanssa. Työskentely sisältää nuoren arjen tukemista, per-
heen toimintakyvyn ja vanhemmuustaitojen sekä hyvinvoinnin vahvis-
tamista. Sosiaaliohjaaja työskentelee lapsen ja perheen kanssa tarve-
lähtöisesti eli toisinaan hyvinkin tiiviisti, jotta nuoren koulunkäynnin ti-
lannetta saadaan ratkaistua. Tavoitteena on vanhempien motivoiminen 
ja aktivoituminen hoitamaan ja tukemaan lapsen koulunkäyntiä. Palve-
luohjaus ja jatkotuen miettiminen yhteistyössä lapsen, perheen ja ver-
koston kanssa on osa työskentelyä.

Sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukeminen

Helsingissä on kaupungin omia lastensuojelulaitoksia ja useita palve-
luntuottajien sijaishuoltoyksiköitä, joihin on sijoitettuna sekä helsinkiläi-
siä että muiden kuntien sijoittamia lapsia. Helsingissä on myös kau-
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pungin tukemissa sijaisperheissä asuvia lapsia ja muiden kuntien tänne 
perhehoitoon sijoittamia lapsia. 

Huostaanotetuista helsinkiläistä lapsista valtaosa on sijaishuollossa 
muissa kunnissa, ja heidän perusopetuksensa järjestää valtaosin ky-
seessä olevan kunnan perusopetus.

Vuonna 2020 kodin ulkopuolella sijoitettuna ja huostaanotettuna oli 
kaikkiaan 314 helsinkiläistä 13–15-vuotiasta lasta. Näistä 38 prosenttia 
eli 119 lasta oli sijoitettuna Helsinkiin. Laitoshoidossa oli 58 prosenttia 
eli 69 näistä lapsista ja perhehoidossa 42 prosenttia eli 50 lasta. Mui-
den kuntien Helsinkiin sijoittamat lapset eivät ole luvuissa mukana. 

Huostaanotetun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta on vastuussa sijais-
huoltopaikka, joka voi olla laitos- tai perhehoito. Sijaishuoltopaikan teh-
tävä on yhteistyössä perusopetuksen kanssa vastata lapsen koulun-
käynnin toteutumisesta. Laitoshoidossa jokaisella lapsella on nimetty 
omaohjaaja, joka vastaa lapsen koulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 

Erityisesti laitoshoitoon sijoitetuilla lapsilla on usein koulunkäynnin 
haasteita. Helsingissä sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukemiseksi 
päädytään usein pedagogisen selvityksen kautta tehostettuun tukeen 
tai erityiseen tukeen, ja käytännössä esimerkiksi opetuksen tilapäiseen 
erityisjärjestelyyn eli OTEJ-opetukseen. OTEJ-opetuksessa oppilas voi 
saada esimerkiksi kuusi tuntia viikossa yksityisopetusta, mikäli oppilas 
saadaan lähtemään kouluun. 

Sijaisperheisiin sijoitettujen lasten osalta koulunkäynnin haasteita on 
harvemmin. Perhehoitajat voivat tukea sijoitetun lapsen koulukäyntiä 
tavanomaisin vanhempien käytössä olevin keinoin.

Ote-opetuksen laajentamisen selvittäminen

Kaupunkistrategian yhtenä tavoitteena on lasten eriarvoisuuden vähen-
täminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Peruskoulun suorittaminen 
ja jatko-opintoihin siirtyminen tukevat strategian toteutumista. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että nykyinen ote-opetuksen ja 
perhetyön toimintamalli on suunniteltu kotona asuville lapsille, eikä mal-
li ole sellaisenaan suoraan kopioitavassa sijaishuoltoon. Sijoitetutkin 
nuoret tarvitsevat toisinaan vahvaa tukea peruskoulun suorittamiseen 
ja koulupudokkuuden ehkäisemiseen, jolloin ote-opetuksen intensiivi-
nen tuki voi olla tarpeen. Sijoitus ei myöskään saa katkaista ote-
opetusta, mikäli nuori on siellä aloittanut. Perheisiin sijoitettujen nuorten 
osalta toimintaa tulee suunnitella yhdessä opetuksentoimen kanssa ja 
myös laitokseen sijoitettujen osalta toimintaa tulee kohdistaa tukea 
enemmän koulupäivään. Sosiaali- ja terveyslautakunta näkee tarkoi-
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tuksenmukaisena, että lastensuojelu ja perusopetus jatkavat yhteistyö-
tä uusien ratkaisujen löytämiseksi, jotta sijaishuoltoon sijoitettujen las-
ten oikeus koulunkäyntiin toteutuisi.

Kaskon vetämässä Oikeus oppia -hankkeessa kehitetään Kaskon ja 
Soten monialaista yhteistyötä ja osana sitä myös koulujen ja sijaishuol-
lon yhteistyötä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukeminen edistää 
lasten välistä tasa-arvoa koulunkäynnissä.

Käsittely

25.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Sanna Vesikansa poistui 
kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn aloittamista ja varapuheen-
johtaja Karita Toijonen toimi puheenjohtajana loppukokouksen ajan.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Kohdan "Ote-opetuksen laajentamisen selvittäminen" 
keskimmäisen kappaleen ensimmäisen virkkeen "Sosiaali- ja terveys-
lautakunta toteaa, että nykyinen ote-opetuksen ja perhetyön toiminta-
malli on suunniteltu kotona asuville lapsille, eikä malli ole sellaisenaan 
suoraan kopioitavassa sijaishuoltoon" jälkeen lisätään: "Sijoitetutkin 
nuoret tarvitsevat toisinaan vahvaa tukea peruskoulun suorittamiseen 
ja koulupudokkuuden ehkäisemiseen, jolloin ote-opetuksen intensiivi-
nen tuki voi olla tarpeen. Sijoitus ei myöskään saa katkaista ote-
opetusta, mikäli nuori on siellä aloittanut. Perheisiin sijoitettujen nuorten 
osalta toimintaa tulee suunnitella yhdessä opetuksentoimen kanssa ja 
myös laitokseen sijoitettujen osalta toimintaa tulee kohdistaa tukea 
enemmän koulupäivään." Tämän jälkeen kappale jatkuu kuten aiem-
min: "Sosiaali- ja terveyslautakunta näkee tarkoituksenmukaisena, että 
lastensuojelu ja perusopetus jatkavat yhteistyötä uusien ratkaisujen 
löytämiseksi, jotta sijaishuoltoon sijoitettujen lasten oikeus koulunkäyn-
tiin toteutuisi."

Kannattaja: jäsen Touko Niinimäki

1 äänestys

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena.
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Kati Juva)

Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 9
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Kati Juva, Touko Niinimäki, 
Aleksi Niskanen, Sanna-Mari Oranen, Reko Ravela, Karita Toijonen

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Sanna Vesikansa

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen äänin 9 - 3 (poissa 1).

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

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

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

marja-riitta.kilponen(a)hel.fi
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§ 691
V 13.10.2021, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Harjun nuorisota-
lon korjaus- ja käyttösuunnitelmasta

HEL 2021-002848 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki laatii vuonna 2019 lakkautetulle Harjun nuori-
sotalolle korjaus- ja käyttösuunnitelman yhdessä alueen asukkaiden ja 
aktiivien kanssa.

Harjun entisen nuorisotalon toiminnot ovat pääosin siirtyneet muualle 
kulttuurisen nuorisotyön alueellistamisen myötä, mutta rakennus on 
edelleen vuokrattuna kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle. Alueellistami-
sen tavoitteena oli toteuttaa kulttuurista nuorisotyötä lähipalveluna, 
tuoda toimintoja lähemmäs nuoria, tukea alueellista omaleimaisuutta ja 
saada tasaisempi palveluvalikko koko kaupunkiin. Toimintoja siirrettiin 
mm. Kontulaan ja Itäkeskukseen, Kannelmäkeen, Lauttasaareen sekä 
Pikku-Huopalahteen. Harjun nuorisotalon toiminta on kohdistunut alu-
eellista nuorisotyötä laajemmalle asiakaskunnalle. 
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Rakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Se on rakennettu alkujaan 
ruumishuoneeksi vuonna 1923 ja toiminut nuorisotalona vuodesta 1986 
lähtien. Rakennuksella on suojelumerkintä sr-1, jonka mukaan raken-
nusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutos-
töitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikattojen, aula- ja käytävätilojen 
tai porrashuoneiden rakennustaiteellista tai historiallista arvoa tai tyyliä. 
Voimassa olevassa asemakaavassa alue on ”julkisten lähipalvelura-
kennusten korttelialuetta, jolla ympäristö säilytetään” (YL/s). Rakennus 
tulee siten säilymään osana helsinkiläisten kulttuuriperintöä myös alu-
een kehittyessä. Jos rakennukselle ei löydy kaupungilla omaa käyttöä, 
sille voidaan kaupunkiympäristölautakunnan lausunnon mukaan kehit-
tää uusi käyttötarkoitus Teollisuuskadun akselin kaavoitusta tukien.

Rakennukseen on vuosina 2019−2020 tehty sisäilma- ja rakennustek-
nisiä tutkimuksia, joiden perusteella on laadittu perusparannussuunni-
telma, jotta rakennus voisi toimia jatkossakin nuorisotalona. Epäselvän 
tulevan käytön vuoksi toimenpiteitä ei ole kuitenkaan aloitettu. Raken-
nusta ylläpidetään ja mahdolliset vaurioituneet osat korjataan, jotta se 
pysyy käyttötarkoituksensa mukaisessa kunnossa.

Jos rakennus pidetään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa 
nuorisotalona, se tulee perusparantaa. Samalla on mahdollista tehdä 
myös toiminnallisia muutoksia. Perusparannuksen kustannusarvio on
2 500 000−4 000 000 euroa riippuen teknisistä ja toiminnallisista rat-
kaisuista.

Vuoden 2021 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2021–2030 perusparannukseen ei ole 
varattu määrärahaa. Sekä kaupunkiympäristölautakunta että kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta ovat lausunnoissaan esittäneet, että raken-
nuksen käyttötarkoitus tulee ratkaista mahdollisimman pian ja peruspa-
rannus kirjata investointiohjelmaan niin, ettei rakennus pääse enää 
huonompaan kuntoon.

Vaativa perusparannus nostaa tilan sisäistä vuokraa merkittävästi. Jos 
rakennus perusparannetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilaksi, 
sen toiminnot suunnitellaan yhdessä alueen asukkaiden ja aktiivien 
kanssa. Kaupungin rinnalla alueen järjestöt ja kulttuuritoimijat voisivat 
toteuttaa toimintaa ja vastata osasta kustannuksia. Kallion alueella on 
tarvetta kaupungin ja järjestöjen yhteistyössä toteuttamalle kulttuurille 
ja kansalaistoiminnalle.

Itäisessä kantakaupungissa on edelleen useita nuorisotiloja (mm. kult-
tuuriareena Tiivistämö ja teatteriin erikoistunut Narrin näyttämö Sörnäi-
sissä, Pelitalo Sture ja sateenkaaritoiminnan keskus IrisHelsinki Valli-
lassa, Loisto setlementti ry:n pyörittämä Poikien talo ja Tyttöjen talo 
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Alppiharjussa). Kolmannen sektorin toimijoista alueella on esim. 
Oranssin kulttuurikeskus ja Circus. Kaupungin oman toiminnan lisäksi 
itäisen kantakaupungin alueella on useita toimijoita, joita avustetaan 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toiminta- tai tapahtuma-avustuksista. 

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympä-
ristölautakunnan lausunnot. Molemmat lautakunnat päättivät lausun-
noistaan esittelijän ehdotuksesta poiketen, kulttuuri- ja vapaa-aika-
lautakunta äänin 8−5 ja kaupunkiympäristölautakunta yksimielisesti. 
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
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 656

HEL 2021-002848 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.09.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Kos-
kelan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 07.09.2021 § 414

HEL 2021-002848 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Harjun nuorisotalo on kult-
tuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennus rakennettiin vuonna 
1923 Arkkitehti Albert Nybergin suunnittelemana ruumishuoneeksi ja 
rakennus toimi ruumishuoneena 1950-luvun puoliväliin asti. Tämän jäl-
keen talo toimi pari vuosikymmentä maalivarastona, kunnes vuonna 
1978 kaikki toiminta talolla loppui. Kun rakennus jäi tämän jälkeen tyh-
jäksi, pääsi se ränsistymään. 1980-luvun puolivälissä rakennus korjat-
tiin nuorisotaloksi ja vuodesta 1986 lähtien se on toiminut Kallion seu-
dun nuorison käytössä.

Nykyisen asemakaavan mukaan se on ”julkisten lähipalvelurakennus-
ten korttelialuetta, jolla ympäristö säilytetään” (YL/s). Ruumishuoneella 
suojelumerkintä sr-1.

Rakennus on vuokrattuna kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle (Kuva), 
mutta sen toiminnot ovat pääosin siirtyneet pois rakennuksesta. Ra-
kennusta ylläpidetään ja mahdolliset vaurioituneet rakennusosat korja-
taan, jotta rakennus pysyy käyttötarkoituksensa mukaisessa käyttö-
kunnossa. 

Rakennukseen on vuonna 2019 - 2020 tehty sisäilma- ja rakennustek-
nisiä tutkimuksia joiden perusteella on laadittu Harjun nuorisotalolle pe-
rusparannussuunnitelma, jotta talo voisi toimia jatkossakin nuorisotalo-
na. Epäselvän tulevan käytön vuoksi korjaustoimenpiteitä ei ole käyn-
nistetty.

Mikäli Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toimii kohteessa jatkossakin ja 
talo säilyy nuorisotalona, tulee se tulevaisuudessa peruskorjata, jolloin 
on mahdollista tehdä myös toiminnallisia muutoksia. Perusparannuk-
sen kustannusarvio voi olla 2,5 - 4,0 M€ riippuen teknisistä ja toiminnal-
lisista ratkaisuista sekä pihajärjestelyistä. Suunnittelu toteutetaan tällöin 
Kuvan tarvekuvauksen mukaisesti rakennuksen tekniset ominaisuudet 
ja suojeluarvot huomioiden, mukaan lukien myös alueen asukkaiden ja 
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aktiivien näkökannat sekä löytää ratkaisu siihen, miten nuorisotyö on 
tarkoitus toteuttaa alueella tulevaisuudessa. Talousarviossa 2021 Ta-
lonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2021–2030 koh-
teelle ei ole varattu määrärahaa perusparannukseen. Jos kohteelle ei 
kaupungilla löydy omaa käyttöä, kohteelle kehitetään uusi käyttötarkoi-
tus Teollisuuskadun akselin kaavoitusta tukien.

Tilat-palvelu on laatimassa koko palvelurakennusten kiinteistökannan 
kattavaa pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaa (PTS), jonka tarkoituk-
sena on saada kokonaiskuva rakennusten kunnosta ja korjaustarpeis-
ta. Tavoitteena on, että kaikkia palvelurakennuksia korjataan ja ylläpi-
detään sen mukaisesti.

Lautakunta katsoo, että Harjun nuorisotalon tuleva käyttötarkoitus tulee 
ratkaista mahdollisimman pian ja peruskorjaus tulee kirjata investoin-
tiohjelmaan aikataulussa, jolla varmistetaan, ettei rakennus mene vie-
läkin huonompaan kuntoon. Korjaus on tehtävä talon tulevien käyttäjien 
tarpeet huomioiden.

Käsittely

07.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus 1:
Tuomas Nevanlinna: Korvataan lause: “Jos kohteelle ei kaupungilla 
löydy omaa käyttöä, kohteelle kehitetään uusi käyttötarkoitus Teolli-
suuskadun akselin kaavoitusta tukien.” lauseella: "Jos kohteelle ei löy-
dy käyttöä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, pitää kartoittaa, löytyisikö 
sille kaupungin muiden toimialojen piiristä käyttötarkoitus."

Kannattaja: Arvind Ramachandran

Vastaehdotus 2:
Tuomas Nevanlinna: Lisätään lausunnon loppuun: “Lautakunta katsoo, 
että Harjun nuorisotalon tuleva käyttötarkoitus tulee ratkaista mahdolli-
simman pian ja peruskorjaus tulee kirjata investointiohjelmaan aikatau-
lussa, jolla varmistetaan, ettei rakennus mene vieläkin huonompaan 
kuntoon. Korjaus on tehtävä talon tulevien käyttäjien tarpeet huomioi-
den."

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Tuomas 
Nevanlinnan vastaehdotuksen 2.

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tuomas Nevalinnan vastaehdotuksen 1 mukaisesti muutet-
tuna.

Jaa-äänet: 9
Jenni Hjelt, Olli-Pekka Koljonen, Oona Käyhkö, Jenni Pajunen, Katri 
Penttinen, Laura Rissanen, Saana Rossi, Lea Saukkonen, Sameli Si-
vonen

Ei-äänet: 3
Tuomas Nevanlinna, Mika Raatikainen, Arvind Ramachandran

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Silja Borgarsdottir Sandelin

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 
3 (1 poissa).

31.08.2021 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Jouko Snellman, yksikön päällikkö: 310 40334

jouko.snellman(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 131

HEL 2021-002848 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että kulttuurihistoriallisesti 
arvokas rakennus pitää perusparantaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan tilaksi, jonka toiminnot suunnitellaan yhdessä alueen asukkaiden ja 
aktiivien kanssa ja jossa toimintaa toteuttaa ja osasta kustannuksista 
vastaa kaupungin rinnalla alueen järjestöt ja kulttuuritoimijat. Lautakun-
ta katsoo, että Harjun nuorisotalon tuleva käyttösuunnitelma tulee rat-
kaista mahdollisimman pian ja peruskorjaus tulee kirjata investointioh-
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jelmaan niin, että peruskorjaus voidaan aloittaa mahdollisimman pian, 
jotta rakennus ei mene huonompaan kuntoon. 

Nuorisopalveluiden toiminnan uudelleenorganisoinnin tavoitteena oli 
kulttuurisen nuorisotyön alueellistaminen, jolloin toimintoja siirrettiin lä-
hemmäksi nuoria, tukemaan alueellista omaleimaisuutta ja aktiivista 
hyvinvoinnin edistämistä. Tarkoituksena oli saada tasaisempi palvelu-
valikko koko Helsinkiin ja toteuttaa kulttuurista nuorisotyötä lähipalvelu-
na, mikä mahdollistaa alueella tehtävän työn entistä paremman resur-
soinnin myös kulttuurisen nuorisotyön menetelmien ja henkilöstön avul-
la. Toimintoja siirrettiin mm. Kontulaan ja Itäkeskukseen, Kannelmä-
keen, Lauttasaareen sekä Pikkuhuopalahteen. Näissä tiloissa on tehty 
toiminnallisia muutoksia, jotka tukevat ja mahdollistavat laadukkaan 
toiminnan tiloissa.

Kulttuurisen nuorisotyön alueellistaminen yhteydessä järjestöt ja muut 
toimijat ovat pääsääntöisesti löytäneet korvaavat tilat kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan tiloista tai muualta. Nuorisopalvelukokonaisuuden 
tiedossa ei ole järjestöjä, joilta puuttuisi tilat toimintaansa Harjun van-
hoista käyttäjistä.

Harjun nuorisotalon toiminta jo aikaisemmin kohdistui alueellisen nuori-
sotyön kohderyhmää laajemmalle asiakaskunnalle. Kallion alueella on 
tarvetta kaupungin sekä järjestöjen yhteistyössä toteuttamalle kulttuuril-
le ja kansalaistoiminnalle.

Itäisessä kantakaupungissa on edelleen useita nuorisotiloja:   

 Sörnäisissä sijaitsevat nuorisopalvelujen tapahtumayksikön kulttuu-
riareena Tiivistämö ja teatteriin erikoistunut toimipiste Narrin näyt-
tämö

 Vallilassa sijaitsevat nuorisopalveluiden kohdennetun pelitoiminnan 
keskus Pelitalo Sture, sateenkaarevasta toiminnan keskus IrisHel-
sinki

 Alppiharjussa sijaitseva Loisto setlementti ry:n pyörittämä Poikien 
talo/tyttöjen talo

 Mustikkamaa-Korkeasaari alueella sijaitsee kesäkaudella toimiva 
yhteisöllinen puutarha Syötävä puisto. Kaupunkikonserniin kuuluva 
Korkeasaari järjestää lapsille ja nuorille suunnattua leiritoimintaa.

 Eteläisen nuorisotyön ja Pasilan nuorisotyön yksikkö tekevät itäi-
sessä kantakaupungissa kouluyhteistyötä

Lisäksi Sörnäisissä sijaitsee kulttuuripalvelukokonaisuuden kaikille 
avoin monitoimitalo Caisa, jossa järjestetään myös kohdennettuja kurs-
seja ja työpajoja lapsille ja nuorille. Itäisen kantakaupungin alueella on 
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useita toimijoita, joita avustetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toi-
minta-avustuksista tai tapahtuma-avustuksista.

Lisäksi alueella on kolmannen sektorin toimijoista esimerkiksi: Oranssin 
kulttuurikeskus ja Circus.

Itäisessä kantakaupungissa on edelleen kehittymässä tapahtuma- ja 
kulttuurikeskittymä, jossa myös nuorille löytyy tekemistä ja tilaa. Esi-
merkkeinä tulevasta kehityksestä mm. Taideyliopisto Sörnäisten kam-
pus, joka keskittyy kuvataiteen sekä teatterin ja tanssin opetukseen ja 
Hanasaaren voimalaitoksen rakennusten tulevaisuuden visiot.

Harjun nuorisotalon rakennuksen vaatima usean miljoonan euron kor-
jaustyö nostaa tilan vuokraa merkittävästi. Rakennukseen on teetetty 
2019–2020 rakennetekniset tutkimukset, haitta-ainetutkimukset ja julki-
sivu- ja vesikattotutkimukset, joiden perusteella rakennus vaatii perus-
parannusta. 

Rakennus on suojeltu rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaana rakennuksena ja siten säilyy osana helsinkiläisten kulttuuri-
perintöä myös alueen kehittymisen yhteydessä. Rakennusta ei saa 
purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka tur-
melevat julkisivujen, vesikattojen, aula- ja käytävätilojen tai porrashuo-
neiden rakennustaiteellista tai historiallista arvoa tai tyyliä.

Käsittely

07.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Teija Makkonen: Lisätään ensimmäiseen kappaleeseen: 

Lautakunta katsoo tarpeelliseksi, että rakennukselle laaditaan käyttö-
suunnitelma, jonka perusteella Harjun peruskorjauksen kirjaamista in-
vestointisuunnitelmaan arvioidaan käyttösuunnitelman valmistuttua.

Kannattaja: Dani Niskanen

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään ensimmäiseen kappaleeseen:

Lautakunta katsoo, että Harjun nuorisotalon tuleva käyttösuunnitelma 
tulee ratkaista mahdollisimman pian ja peruskorjaus tulee kirjata inves-
tointiohjelmaan niin, että peruskorjaus voidaan aloittaa mahdollisimman 
pian, jotta rakennus ei mene huonompaan kuntoon. 

Kappaleeseen kymmenen seuraava muutos:  
Harjun nuorisotalon rakennuksen vaatima usean miljoonan euron kor-
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jaustyö nostaa tilan vuokraa merkittävästi ilman että siitä saadaan toi-
minnan kannalta vastaavaa hyötyä. -> poistetaan lauseen loppu sanan 
"merkittävästi" jälkeen. 

Lisäksi poistetaan viimeinen kappale: 
"Mikäli ei saada Harjun peruskorjausta ei saada mahdutettua kaupun-
gin talonrakentamisen investointiohjelmaan lähivuosille, niin kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta katsoo, että Harjun nuorisotalosta voidaan luo-
pua ja suojeltu kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus voisi saada uu-
den omistajan avulla uuden sisällön, joka täydentää parhaalla tavalla 
alueen palvelutarjontaa. Ei ole tarkoituksenmukaista, että rakennusta ei 
korjata ja jää se vajaakäytölle."

Kannattaja: Eeva Kärkkäinen

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

1 äänestys

JAA-ehdotus: Teija Makkosen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 5
Joel Harkimo, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Ni-
na Suomalainen

Ei-äänet: 8
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Eeva Kärkkäinen, Tuomas Tuomi-
Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Vero-
nika Honkasalon vastaehdotuksen äänin 5 - 8.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna
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Jaa-äänet: 5
Joel Harkimo, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Ni-
na Suomalainen

Ei-äänet: 8
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Eeva Kärkkäinen, Tuomas Tuomi-
Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Vero-
nika Honkasalon vastaehdotuksen äänin 5 - 8.

Kahden suoritetun äänestyksen jälkeen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta päätti hyväksyä Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 
mukaisesti muutetun ehdotuksen.

24.08.2021 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko(a)hel.fi
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi
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§ 692
V 13.10.2021, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite kulttuurialan toimi-
joiden vuokrahuojennuksista koronapandemian vuoksi

HEL 2021-002924 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki myöntäisi kulttuurialan toimijoille ja freelance-
reille huojennuksia kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokrissa tai 
vapauttaisi taide-, musiikki- ja tapahtuma-alan toimijat vuokranmaksus-
ta kokonaan määräajaksi. 

Helsingin kaupunki ei myönnä vapautuksia tai alennuksia vuokrista, 
koska huojennukset vähentäisivät vuokralaisten mahdollisuutta hakea 
valtion kustannustukea ja asettaisivat kulttuuritoimijat keskenään eriar-
voiseen asemaan sen perusteella, ovatko ne vuokranneet toimitilansa 
kaupungilta vai yksityiseltä vuokranantajalta. Jos vuokranalennuksia 
myönnettäisiin, kaupunki ottaisi vastattavakseen sellaisia kustannuksia, 
joihin vuokralaisen olisi mahdollista saada tukea valtiolta.

Pandemian alussa keväällä 2020 kaupunki myönsi vuokravapautuksia 
sellaisille yrityksille, joiden liikevaihto oli merkittävästi vähentynyt koro-
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nan johdosta. Näiden joukossa oli myös taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-
alan toimijoita. Yrityksille ei tuolloin ollut tarjolla nykyisenkaltaista val-
tion järjestämää yleistukea. Markkinaolosuhteiden katsottiin muuttu-
neen pandemian johdosta niin olennaisesti, etteivät ne vastanneet 
vuokrasopimusten solmimisen aikaisia edellytyksiä. Myös yksityiset 
vuokranantajat vapauttivat keväällä 2020 vuokralaisiaan vuokranmak-
susta varsin laajasti.

Tilanteen jatkuessa kaupungin myöntämiä vuokrahuojennuksia ei ole 
enää samalla tavalla voitu pitää markkinaehtoisina, vaan vuokranalen-
nuksissa voisi olla kyse EU:n valtiontukisääntöjen kieltämästä valtion-
tuesta. Yritystoiminnalle myönnettävät valtiontuet ovat lähtökohtaisesti 
kiellettyjä, koska julkinen tuki voi antaa yhdelle toimijalle taloudellista 
etua verrattuna kilpailijoihin ja siten vääristää EU:n sisämarkkinoiden 
toimintaa.

Kulttuurialan toimijat eivät ole keskenään yhtenäinen ryhmä eikä val-
tiontukiarviointia voida tehdä kategorisesti koko alaa koskien, vaan toi-
mintaa on arvioitava tapauskohtaisesti. Vaikka joidenkin kulttuuritoimi-
joiden vapauttaminen vuokranmaksusta olisi valtiontukisääntelyn puit-
teissa mahdollista, kaupungin on huomioitava yhdenvertaisuus ja kun-
nan toimialaa koskevat säännökset. Elinkeinotoiminnan yleisten edelly-
tysten luominen kuuluu kunnan toimialaan, mutta yksittäisten yritysten 
tukeminen lähtökohtaisesti ei. Koronapandemia ei ole vaikuttanut vain 
kaupungin vuokralaisiin vaan laajasti kaikkeen asiakaskäynteihin pe-
rustuvaan toimintaan. Kulttuurialan toimijoiden yhdenvertainen kohtelu 
toteutuu parhaiten valtion tukiohjelmien kautta.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen. 
Asiaa on valmisteltu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan, 
kaupunginkanslian oikeuspalvelujen ja kaupungin koronakoordinaatio-
ryhmän valmistelun kesken. 

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
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 658

HEL 2021-002924 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.09.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Kos-
kelan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.06.2021 § 89

HEL 2021-002924 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä kannatettavana aloitteen esi-
tystä siitä, että kaupunki myöntää huojennuksia omistamiensa kiinteis-
töjen vuokrissa tai vapauttaisi taide-, musiikki- ja tapahtuma-alan toimi-
jat vuokranmaksusta määräajaksi kokonaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa valtuutettu Muttilaisen huolen 
kulttuurialan toimijoiden toimeentulosta ja toimintaedellytyksistä covid-
19-pandemian aikana ja ymmärtää monien erilaisten tukimuotojen ole-
van tarpeellisia poikkeuksellisessa tilanteessa.

Helsingin kaupunki on tehnyt tilanteesta kokonaisarvion ja linjannut, et-
tei kaupunki myönnä vapautuksia tai alennuksia vuokrista, koska nämä 
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vähentävät toimijoiden mahdollisuutta hakea valtion kustannustukea. 
Jos vuokranalennuksia myönnettäisiin, vastaisi kaupunki näin kustan-
nuksista, jotka vuokralaisen olisi mahdollista hakea valtiolta. Koska ra-
joitukset ovat valtion asettamia, nähdään, että valtio on ensisijainen 
pandemian aiheuttamien kustannusten korvaaja.

Keväällä 2020 kaupunki myönsi vuokravapautuksia tiettyjen toimialojen 
- mukaanlukien taide, kulttuuri ja tapahtumat - yrityksille, joiden liike-
vaihto oli vähentynyt koronan johdosta merkittävästi. Yrityksille ei tuol-
loin ollut tarjolla nykyisenkaltaista valtion järjestämää yleistukea. Mark-
kinaolosuhteiden katsottiin muuttuneen pandemian johdosta niin olen-
naisesti, etteivät ne vastanneet vuokrasopimusten solmimisen aikaan 
osapuolten sopimukselle asettamia edellytyksiä. Myös yksityiset vuok-
ranantajat vapauttivat keväällä 2020 varsin laajasti vuokralaisiaan 
vuokranmaksuista.

Tilanteen jatkuessa kaupungin myöntämiä vuokranalennuksia tai -
vapautuksia ei ole voitu valtiontukisääntöjen näkökulmasta pitää enää 
markkinaehtoisina, jolloin vuokranalennuksissa voisi olla kyse kielletys-
tä valtiontuesta. Kulttuurialan toimijat eivät ole keskenään yhtenäinen 
ryhmä, eikä valtiontukiarviointia voi tehdä kategorisesti koko alaa kos-
kien vaan toimintaa on arvioitava tapaus- ja hankekohtaisesti.

Vaikka joidenkin kulttuurialan toimijoiden vapauttaminen vuokranmak-
susta saattaisikin valtiontukisääntelyn puitteissa olla mahdollista, kau-
pungin on huomioitava yhdenvertaisuus ja kunnan toimialaa koskevat 
säännökset. Elinkeinotoiminnan yleisten edellytysten luominen kuuluu 
kunnan toimialaan, yksittäisten yritysten tukeminen lähtökohtaisesti 
taas ei kuulu. Koronapandemia on vaikuttanut laajasti kaikilla sellaisilla 
toimialoilla toimiviin yrityksiin - ei pelkästään kaupungin vuokralaisiin - 
joiden toiminta perustuu asiakaskäynteihin. Parhaiten yhdenvertainen 
kohtelu toteutuukin valtion tukiohjelmien kautta.

25.05.2021 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
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§ 693
V 13.10.2021, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite yleisestä talviuinti-
paikasta

HEL 2021-003498 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsinkiin avataan kaupungin ylläpitämä valvottu talviuinti-
paikka esimerkiksi Rastilan leirintäalueelle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on käynnissä palvelustrategiatyö, 
jossa määritellään mitä palveluja kaupunki tuottaa itse, missä se toimii 
kumppanina ja mahdollistajana, ja millaisten palvelujen tuottamiseen 
kaupunki ei osallistu. Määrittelytyö koskee myös talviuintia. Palvelustra-
tegiatyön päättymisen jälkeen voidaan ottaa kantaa siihen, onko tal-
viuinti sellaista toimintaa, jota kaupunki järjestää itse.

Talviuintipaikkoja ylläpitävät pääasiassa yritykset, yhdistykset ja urhei-
luseurat. Kaupunki vuokraa uintipaikat palveluntarjoajille, muttei tällä 
hetkellä osallistu toiminnan järjestämiseen. Yksinkertaisimmillaan tal-
viuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan, avannon ja avantoon joh-
tavat portaat. Palveluntarjoaja vastaa uintipaikan turvallisuudesta sekä 
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rakennusten, kulkureittien ja varusteiden kunnossapidosta. Kaupungis-
sa toimii kolmetoista yhdistysten tai seurojen ylläpitämää talviuintipaik-
kaa.

Jos kaupunki tulee jatkossa järjestämään talviuintia omana toimintana, 
yksi otollinen paikka on aloitteessa ehdotettu Rastilan leirintäalue.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 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
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 659

HEL 2021-003498 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.09.2021 Pöydälle

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.05.2021 § 74

HEL 2021-003498 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkemyksen mukaan talviuinti on 
kannatettavaa virkistystoimintaa. Helsingissä on 13 seurojen ylläpitä-
mää talviuintipaikkaa. Kaupunki toimii mahdollistajan roolissa ja vuok-
raa paikat talviuintiseuroille, jotka järjestävät talviuintitoimintaa jäsenil-
leen. Kaksitoista sopimusta on liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnoi-
mia ja yksi kaupunkiympäristön toimialan hallinnoima. Talviuintitoimin-
taa on esitelty lautakunnan kokouksessa 17.12.2019. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on määrittelemässä vuoden 2021 ai-
kana palvelustrategiatyön yhteydessä mitä palveluja tuotetaan itse, 
missä palveluissa toimitaan kumppanina ja mahdollistajana, sekä min-
kä palveluiden tuottamiseen kaupunki ei osallistu. Yksi palvelu, joka tul-
laan arvioimaan liikuntapalvelukokonaisuuden palveluista, on talviuinti, 
ja miten kaupunki osallistuu sen mahdollistamiseen. Lautakunta tulee 
aikanaan päättämään talviuinnin järjestämisestä palvelustrategiatyön 
päättymisen jälkeen ensi syksynä. Lautakunta katsoo, että tämän jäl-
keen aloitteeseen voidaan ottaa kantaa. 

Mikäli kaupunki linjaa, että kaupungin tehtävä on järjestää avointa tal-
viuintitoimintaa, yksi otollinen paikka sen järjestämiselle on aloitteessa 
mainittu Rastilan leirintäalue. Liikuntapalvelukokonaisuudella on vuo-
teen 2023 asti voimassa oleva sopimus Helsingin Latu ry:n kanssa 
Rastilan talviuintipaikasta. Liikuntapalvelukokonaisuuden tiedon mu-
kaan Helsingin Latu ry kannattaa avoimen talviuintipaikan avaamista 
Rastilaan.

Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan, 
avannon ja avantoon johtavat portaat. Talviuintipaikan ylläpitäjä, eli 
palveluntarjoaja, vastaa talviuintipaikan turvallisuudesta. Palveluntar-
joaja voi olla esimerkiksi kunta, seurakunta, yhdistys tai yritys. Palve-
luntarjoaja vastaa talviuintipaikan rakennusten, laitteiden, kulkureittien 
ja varusteiden huollosta ja kunnossapidosta.  

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
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Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 694
V 13.10.2021, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite hätämajoituksen li-
säämisestä asunnottomille naisille

HEL 2021-002248 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 Sinikka Vepsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sinikka Vepsä ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan asunnottomien naisten hätämajoituspaikkojen lisäämistä ja niiden 
sijoittamista mahdollisuuksien mukaan naisille suunnattuihin yksiköihin.  

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupun-
kistrategian 2017-2021 linjauksiin on kuulunut syrjäytymisen ja asun-
nottomuuden torjuminen. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn ja vähen-
tämisen toimenpidesuunnitelma on laadittu sosiaali- ja terveystoimia-
lan, kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä.   

Asunnottomalle pyritään ensisijaisesti järjestämään asunto. Hätämajoi-
tus on viimesijainen ratkaisu. Sosiaali- ja tervetoimialalla on tällä het-
kellä 46 omaa hätämajoituspaikkaa, joista yhdeksän on varattu naisille. 
Lisäksi toimiala on kilpailuttanut hätämajoituksen ostopalvelun syksyllä 
2020. Tässä yhteydessä hätämajoituksen paikkamäärää on lisätty. 
Myös ostopalveluyksiköissä naisille voidaan järjestää oma huone tai tila 
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ja siten sopivasta yksityisyyttä suojaavasta turvallisesta palvelusta pys-
tyään huolehtimaan.   

Tällä hetkellä hätämajoituspaikkojen lisäämiseen asunnottomille naisil-
le ei ole syytä ryhtyä, koska paikkamäärää on vastikään lisätty. Hätä-
majoituksen kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisessä työssä henkilöstön 
koulutukseen on tarpeen kiinnittää jatkuvasti huomiota.   

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 660

HEL 2021-002248 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.09.2021 Pöydälle

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.05.2021 § 108

HEL 2021-002248 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Sinikka Vepsän ja 17 muun valtuutetun valtuus-
toaloitteesta hätämajoituksen lisäämisestä asunnottomille naisille.

”Aloitteessa edellytetään, että Helsinki lisää asunnottomien naisten hä-
tämajoituspaikkoja ja että nämä sijaitsevat mahdollisuuksien mukaan 
pelkästään naisille suunnatussa yksikössä. Aloitteen mukaan asunnot-
tomille naisille tulisi taata sukupuolisensitiivistä tilaa ja tukea. 

Hätämajoituksen naisasiakkaat vuonna 2020

Hätämajoitusta tarvitseva helsinkiläinen voi hakeutua suoraan Hieta-
niemen palvelukeskuksen kautta majoitukseen ottamalla yhteyttä puhe-
limitse tai asioimalla palvelukeskuksessa. 

Keskimäärin 15 naista yöpyy joka yö Helsingissä hätämajoituksessa. 
Esimerkiksi helmikuussa 2021 Hietaniemen palvelukeskuksessa oli 
seitsemän eri naista asiakkaana sekä Helsingin Diakonissalaitoksen 
Alppikulmassa kuusi ja Inarintiellä kaksi.

Naisten hätämajoitus Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa on järjes-
tetty omaan siipeen, jossa on makuusalit, wc ja suihku. Naisten vuode-
paikkoja on normaalioloissa 12 kolmessa eri huoneessa. Koronaepi-
demian vuoksi paikkoja on turvavälien vuoksi tällä hetkellä yhdeksän 
klo 17–08 välisenä aikana. 

Vuonna 2020 Hietaniemenkadun palvelukeskuksen hätämajoituksessa 
yöpyi 108 naista. Heistä 58 prosenttia eli 63 yöpyi lyhytaikaisesti alle 10 
vuorokautta. 16 naista joutui turvautumaan hätä-majoitukseen pitkäai-
kaisesti. Heidän majoitusaikansa ylitti 50 vuorokautta. Asumisvuoro-
kausia oli yhteensä 2 642 eli keskimäärin 24,5 vuorokautta henkilöä 
kohden. 

Helsingin Diakonissalaitoksen Alppikulman hätämajoitus tarjosi 45 hä-
tämajoituspaikkaa ajalla heinä-joulukuu 2020 päihteitä käyttäville hel-
sinkiläisille asunnottomille. Naisille ja miehille erikseen korvamerkittyä 
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paikkamäärää ei ole, vaan hätämajoituspaikat jakautuvat kysynnän pe-
rusteella. Keskimäärin kuusi naista vuorokaudessa majoittui Alppikul-
man hätämajoitukseen ja yöpymisiä oli yhteensä 1 035.

Helsingin Diakonissalaitoksen Inarintien hätämajoitus on kohdennettu 
paperittomille sekä helsinkiläisille päihteettömille asunnottomille ja 
paikkoja oli elo-joulukuussa 2020 yhteensä 30. Lisäksi tarjotaan hätä-
majoitusta liikkuvalle romaniväestölle. Paikkoja ei ole jaettu sukupuolen 
mukaan kiintiöihin. Hätämajoitusta tarvitsevia naisia oli keskimäärin 
kaksi per yö ja yöpymisiä toteutui yhteensä 308 elo-joulukuussa 2020.

Sininauhasäätiö ja Helsingin Diakonissalaitos avasivat nuorille tila-
päismajoituksen Sturenkadulle Helsinkiin 1.4.2021–30.6.2021. Se on 
avoinna kaikille asunnottomille nuorille kuntarajoista riippumatta. Hel-
singin kaupunki tukee toimintaa muun muassa tarjoamalla lämpimiä 
aterioita.

Ostopalveluyksiköissä Alppikulmassa ja Inarintiellä naisia ei koskaan 
majoiteta miesten kanssa samoihin tiloihin. Tarvittaessa naisille voi-
daan järjestää oma huone tai tila, vaikka pysyvästi naisille korvamerkit-
tyjä tiloja ei olekaan. Yksiköissä toimitaan tilanteen ja tarpeen mukaan 
ja järjestely on toiminut hyvin. Nykyisellä mallilla pystytään järjestä-
mään sopiva yksityisyyden turvaava ja turvallinen palvelu myös naisille.

Hätämajoituspaikkojen tilanne Helsingissä

Sosiaali- ja terveystoimialalla on tällä hetkellä käytössään yhteensä 46 
omaa hätämajoituspaikkaa, joista yhdeksän on varattu naisille. Lisäksi 
hätämajoitusta hankitaan ostopalveluna paperittomille yksin eläville, 
pariskunnille ja perheille sekä päihteettömille ja päihdeongelmaisille 
asunnottomille helsinkiläisille yhteensä 65 paikkaa. Näiden palvelujen 
kilpailutus toteutettiin syksyllä 2020. 

Kilpailutuksen seurauksena hätämajoituksen paikkamäärää lisättiin ja 
näin myös naisille tarjottava paikkamäärä kasvoi. Tämä on tarpeen, sil-
lä hätämajoitusta tarvitsevien naisten määrä on ollut viime aikoina kas-
vussa. Naisia ja miehiä ei majoiteta samoihin tiloihin, vaikka majoitus 
toteutuukin samoissa toimipisteissä. Toimintamalli takaa palvelun jous-
tavuuden, kun majoitusta voidaan tarjota kummallekin sukupuolelle tar-
peen mukaan.  Palvelussa huomioidaan myös mahdollisuuksien mu-
kaan henkilöiden kulttuurilliset ja muut erityistarpeet. 

Sosiaali- ja terveystoimiala on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laati-
nut Toimenpidesuunnitelman asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi 
ja vähentämiseksi vuosina 2020–2022. Asunnottomien tilannetta pyri-
tään helpottamaan tilapäisen asumisen ja hätämajoituksen ratkaisujen, 
erityistä tukea tarvitsevien palveluiden sekä integroitavien ja räätälöitä-
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vien ratkaisujen kautta. Osa toimenpidesuunnitelmassa ehdotetuista 
toimista on jo pantu käytäntöön kuten edellä mainittu lisäpaikkojen 
hankkiminen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että hätämajoituksen lisäämiseen 
asunnottomille naisille ei ole tällä hetkellä syytä ryhtyä, koska paikka-
määrää on vastikään lisätty. Olemassa olevissa majoituspaikoissa tu-
lee jatkossakin huolehtia kaikkien majoittujien yksityisyydestä, eritys-
tarpeista ja turvallisuudesta. Lisäksi on syytä todeta, että hätämajoitus 
on viimesijainen ratkaisu. Ensisijaista on pyrkiä järjestämään asunnot-
tomalle asunto. Tästä syystä meneillään olevaa yhteistyötä ja toimenpi-
teitä asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Hel-
singissä on syytä jatkaa. Lautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että hä-
tämajoituksessa työskentelevän henkilöstön osaaminen sukupuolisen-
sitiivisessä työssä varmistetaan ja tarvittaessa vahvistetaan.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Perustuslain 19 §:n 1 momentin takaama ihmisarvoisen elämän edellyt-
tämä välttämätön huolenpito merkitsee, että sellaisessa tilanteessa, 
jossa henkilö on vailla vakinaista asuntoa ja hänen olosuhteensa muu-
toin edellyttävät kiireellisen asumisen tai majoituksen järjestämistä, voi 
kunnalle syntyä velvoite järjestää kiireellisesti asumista tai asumisolo-
suhteita koskeva ratkaisu järjestämällä sosiaalihuoltolain 21 §:n mukai-
sia asumispalveluja. 

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. 

Suunnitelmassa sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kau-
pungin palveluissa ja toiminnassa 2019–2021, tärkeimpänä tavoitteena 
on lisätä kaikkia sukupuolia ja sukupuoli-identiteettejä edustavien kau-
punkilaisten tasa-arvoa, hyvinvointia ja ihmisoikeuksien toteutumista. 
Hätämajoituspalveluja käyttävien henkilöiden yksilöllisten tarpeiden ja 
turvallisuuden varmistamisella voidaan edistää heidän hyvinvointiaan."

Käsittely

25.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen oli kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
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Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lisätään lausunnon viimeisen kappaleen lop-
puun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Helsingin 
kaupungin tulee järjestää kaikille suomalaisille asunnottomille hätäma-
joitus sukupuolesta riippumatta. Niin kauan kun Helsingissä on suoma-
laisia asunnottomia, ei ole moraalisesti kestävällä pohjalla tarjota hä-
tämajoitusta Suomessa oleileville ulkomaan kansalaisille."

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Touko Niinimäki: Lisätään lausunnon viimeisen kappaleen lop-
puun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Lautakunta 
pitää kuitenkin tärkeänä, että hätämajoituksessa työskentelevän henki-
löstön osaaminen sukupuolisensitiivisessä työssä varmistetaan ja tar-
vittaessa vahvistetaan."

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Vastaehdotus 3:
Jäsen Katju Aro: Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että 
naisten asunnottomuuden lisääntyminen tunnistetaan ilmiönä ja että 
asunnottomien naisten palveluissa tunnistetaan sukupuolisensitiivisen 
työn ja sukupuolierityisten tilojen merkitys muun muassa luottamuksen, 
vuorovaikutuksen ja turvallisuudentunteen vahvistajana. Lautakunta 
esittää, että Helsingissä kokeillaan hätämajoitustilojen kohdentamista 
vain naisille siten, että palvelussa samalla vahvistetaan erityisosaamis-
ta sukupuolisensitiivisestä työstä.

Jäsen Katju Aron vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Touko Niinimäki)

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 11
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hy-
värinen, Kati Juva, Touko Niinimäki, Sanna-Mari Oranen, Reko Ravela, 
Karita Toijonen, Sanna Vesikansa
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Tyhjä: 2
Aleksi Niskanen, Ulla-Marja Urho

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Touko Niinimäen vas-
taehdotuksen äänin 11 - 0 (tyhjää 2).

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

Jäsen Aleksi Niskanen jätti lausunnosta rauenneen vastaehdotuksensa 
mukaisen eriävän mielipiteen.

11.05.2021 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mari Stycz, erityissuunnittelija, puhelin: 310 24222

mari.stycz(a)hel.fi
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§ 695
V 13.10.2021, Valtuutettu Jukka Järvisen aloite vaikuttavasta päih-
detyöstä

HEL 2021-006766 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 Jukka Järvisen aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jukka Järvinen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan lääkkeetöntä ja tuloksellista päihdetyötä terapian ja psykososiaa-
lisen kuntoutuksen keinoin.  

Päihteettömyyttä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja tarjotaan ja kehi-
tetään kansallisten hoitosuositusten mukaisesti. Asumisyksiköiden 
asukkailla ja muilla päihdepalvelujen asiakkailla on käytettävissään 
monipuoliset psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmuodot sekä erilaiset 
vertaistuen yhteisöt.    

Helsingissä päihdepalvelukokonaisuus sisältää polikliinisia palveluja 
kuten avovieroitusta, avokuntoutusta, opioidikorvaushoitoa, jälkikuntou-
tusta, päivätoimintaa, laitosvieroitusta ja laitoskuntoutusta. Näiden li-
säksi tarjotaan mm. terveys-ja sosiaalineuvontaa suonensisäisesti 
huumeita käyttäville ja palvelukeskustoimintaa HIV-positiivisille päihde-
riippuvaisille. 
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Psykiatria- ja päihdepalveluissa on otettu käyttöön toipumisorientoitu-
nut hoito- ja palvelumalli, joka mahdollistaa ja tukee kunkin asiakkaan 
omaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista toipumisprosessia. Asiakkaan 
toimijuus, osallisuus ja tasaveroinen kohtaaminen ammattilaisen kans-
sa korostuvat näissä palveluissa. Palveluja kehitetään ja toteutetaan 
yhteistyössä vertais- ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.   

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan 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
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jukka Järvisen aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 661

HEL 2021-006766 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.09.2021 Pöydälle

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

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.08.2021 § 146

HEL 2021-006766 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Jukka Järvisen ja 16 muun valtuutetun vaikutta-
vaa päihdetyötä koskevasta valtuustoaloitteesta:

"Aloitteessa esitetään tuloksellista päihdetyötä asumisyksiköihin ja 
huumeiden käyttäjille muutakin hoitoa kuin korvaushoitoa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että päihteettömyyttä tukevia so-
siaali- ja terveyspalveluja tarjotaan ja kehitetään Helsingissä kansallis-
ten hoitosuositusten mukaisesti. Asumisyksiköiden asukkailla ja muilla 
päihdepalvelujen asiakkailla on käytettävissään monipuoliset psykoso-
siaaliset hoito- ja kuntoutusmuodot sekä erilaiset vertaistuen yhteisöt. 

Päihdepalvelukokonaisuus sisältää Helsingissä polikliinisia palveluja, 
kuten avovieroitusta, avokuntoutusta, opioidikorvaushoitoa ja jälkikun-
toutusta, sekä päivätoimintaa, laitosvieroitusta ja laitoskuntoutusta. 
Näiden lisäksi tarjotaan muun muassa terveys- ja sosiaalineuvontaa 
suonensisäisesti huumeita käyttäville ja palvelukeskustoimintaa HIV-
positiivisille päihderiippuvaisille. 

Jokaisen huumeita käyttävän asiakkaan palvelu- ja hoitotarve arvioi-
daan yksilöllisesti. Ohjausta ja neuvontaa tarjotaan kaikkialla peruspal-
veluissa. Psykiatria- ja päihdepalvelut järjestää huumeiden käyttäjien 
hoidon ja asumisen tuki on osa psykiatria- ja päihdepalveluita. 

Helsingin psykiatria- ja päihdepalveluissa on otettu käyttöön toipumiso-
rientoitunut hoito- ja palvelumalli, joka mahdollistaa ja tukee kunkin 
asiakkaan omaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista toipumisprosessia. Sen 
aikana asiakas kulkee kohti itsenäisempää elämää sekä parempaa ter-
veyttä ja hyvinvointia, löytää omat vahvuutensa ja hyödyntää voimava-
rojansa. Toipumisen perusta on toivo siitä, että vaikeista elämäntilan-
teista ja haasteista voi selvitä. 

Toipumisorientoituneissa palveluissa korostuvat asiakkaan toimijuus ja 
osallisuus sekä tasaveroinen kohtaaminen ammattilaisten kanssa. Tä-
män vuoksi palveluja kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä vertais- ja 
kokemusasiantuntijoiden kanssa. 
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Opioidikorvaushoitoa annetaan opioidiriippuvaisille henkilöille, joille se 
on tutkimuksissa osoitettu tehokkaaksi hoitomuodoksi. Kannabis- tai 
stimulanttiriippuvaisten henkilöiden hoidossa psykososiaaliset mene-
telmät ovat ensisijainen hoitomuoto.

Opioidikorvaushoito vähentää suonensisäisten huumeiden käyttöä se-
kä niihin liittyviä infektioita, yliannostuksia ja kuolemia. Irrottautuminen 
laittomista huumeista lisää hyvinvointia rikollisuuden ja velkaantumisen 
vähenemisen myötä. Opioidikorvaushoito mahdollistaa mielekkään ar-
jen ja sosiaalisen kuntoutumisen, kuten perhesuhteiden korjaantumi-
sen, opiskelun ja työllistymisen. Opioidikorvaushoitoon yhdistetty psy-
kososiaalinen hoito ja kuntoutus vähentävät oheiskäyttöä ja lisäävät 
raittiutta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Huumeriippuvuus aiheuttaa merkittäviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaali-
sia uhkia. Hoidon perustana on luottamuksellinen hoitosuhde sekä 
Käypä hoito-suositusten mukaiset yksilöllisesti suunnitellut psykososi-
aaliset hoitointerventiot ja lääkehoito. Opioidikorvaushoito vähentää 
huumeiden suonensisäiseen käyttöön liittyviä riskejä ja mahdollistaa 
riippuvuuksien hoidon ja psykososiaalisen kuntoutuksen.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 696
V 6.10.2021 Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttaminen (nro 
12571)

HEL 2019-007132 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelien 
54112, 54210–54212, 54214–54216 ja 54230 sekä katu-, puisto-, lähi-
virkistys-, urheilu- ja virkistyspalvelu- ja vesialueiden asemakaavan 
muutoksen 21.1.2020 päivätyn sekä 12.10.2020 ja 4.5.2021 muutetun 
piirustuksen nro 12571 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilme-
nevin perustein (muodostuvat uudet korttelit 54164, 54165, 54166, 
54167, 54245 ja 54246). 

Käsittely

Palautusehdotus:
Minja Koskela: Kortteli 54165 rakennetaan siten, että Pohjanveden-
puiston pohjoisosa kallioineen säilyy yhtenäisenä viheralueena ja ra-
kentaminen METSO ll -luokituksen metsän päälle minimoidaan.

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Vastaehdotus:
Elisa Gebhard: Lisätään kappaleeksi 31 väliotsikolla Kaupunginhalli-
tuksen kehotus seuraavaa: Kaupunginhallitus edellyttää, että asukas-
määrän kasvaessa on taattava Meri-Rastilan ja Vuosaaren alueen so-
siaali- ja terveyspalveluiden riittävyys ja sujuvuus.

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 12
Elisa Gebhard, Anniina Iskanius, Johanna Nuorteva, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, 
Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 2
Paavo Arhinmäki, Minja Koskela
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Tyhjä: 1
Jussi Halla-aho

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 12 - 2.

Puheenjohtaja ei ottanut Elisa Gebhardin vastaehdotusta käsiteltäväk-
si, koska se ei liittynyt käsiteltävään asiaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12571 kartta, päivätty 21.1.2020, muutet-
tu 12.10.2020 ja 11.5.2021

2 Asemakaavan muutoksen nro 12571 selostus, päivätty 21.1.2020, muu-
tettu 12.10.2020 ja 11.5.2021, päivitetty 27.8.2021

3 Vuorovaikutusraportti 14.2.2017, täydennetty 21.1.2020, 12.10.2020 ja 
4.5.2021 sekä liitteenä selvityksiä ja asukastilaisuuksien muistiot

4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7017), 4.5.2021
6 Meri-Rastilan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vaikutukset 

Kallahden harju-, niitty- ja vesialueiden Natura 2000-alueeseen, Ympä-
ristösuunnittelu Enviro Oy, 29.3.2018

7 Vuosaaren alueen lahokaviosammalselvitys vuonna 2020, Faunatican 
raportteja 24/2020

8 Meri-Rastilan puistojen yleissuunnitelma, Loci maisema-arkkitehdit Oy, 
21.11.2018

9 Metsä-ja puustoinen verkosto - opas verkoston huomioimiseksi Helsin-
gin kaupunkisuunnittelussa, Sitowise Oy, Kaupunkiympäristön julkaisu-
ja, 05/2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, Esitysteksti
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liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Meri-Rastilan 1990-
luvun alussa rakennetun kerrostaloalueen itäosaa ja Ison Kallahden 
puistoa sekä Kallahden länsiosan viheralueita, Pohjavedenpuistoa ja 
Ullaksenpuistoa sekä asuinalueiden sisäisiä katualueita. Kaavahanke 
on osa Meri-Rastilan kaupunkiuudistusta, jossa uutta rakentamista, 
puistojen ja katualueiden sekä julkisten palvelujen ja palvelutilojen ke-
hittämistä on suunniteltu laaja-alaisesti ja asukkaita monipuolisesti 
osallistaen. Kaavahanke on käsittänyt luonnosvaiheeseen saakka koko 
kaupunkiuudistusalueen ja on ehdotusvaiheen valmistelun aikana jaet-
tu kahteen osaan (Meri-Rastilan länsiosa ja Meri-Rastilan itäosa). Meri-
Rastilan länsiosan asemakaavan muutos (nro 12570) hyväksyttiin kau-
punginvaltuustossa 3.2.2021 ja se on tällä hetkellä Helsingin hallinto-
oikeuden käsittelyssä kaavasta tehtyjen valitusten johdosta.

Kaavahankkeen tavoitteena on tiivistää olemassa olevaa kaupunkira-
kennetta hyvien joukkoliikenneyhteyksien yhteydessä, korostaa alueen 
vahvuuksia ja mahdollistaa arjen palvelujen kehittyminen. Alueelle on 
suunniteltu uutta asuin- liike- ja palvelurakentamista viheralueiden reu-
noille sekä olemassa oleville tonteille. Asemakaavan muutokseen sisäl-
tyy joitakin purkavan uusrakentamisen hankkeita, joiden toimijat ovat 
jättäneet kaavamuutoshakemuksia. 

Kaava-alueen kokonaiskerrosala 149 165 k-m², josta olemassa olevaa 
asuntorakentamista on 31 515 k-m² ja uutta asuntorakentamista on 
103 600 k-m². Olemassa olevia julkisia palveluita kaavaan sisältyy 
9 500 k-m² ja uusia julkisia palveluita 3 500 k-m² sekä uutta liiketilaa 
1 050 k-m². Koska kaavaratkaisu perustuu osittain olemassa olevan ra-
kennuskannan purkamiseen, on asuntorakentamisen lisäys 95 190 k-
m², julkisten palveluiden lisäys 1 900 k-m² ja liiketilojen lisäys 460 k-m².
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Uusien ja uudistuvien asuin- ja pysäköintitonttien keskimääräinen te-
hokkuusluku on et=1,4. Kaava-alueen kaikkien tonttien keskimääräinen 
tehokkuusluku on et=0,96. Asukasmäärän lisäys on noin 2 000.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus 
nro 7017), jonka mukaan Meri-Rastilan tie ja ympäröivät katutilat päivi-
tetään vastaamaan eri kulkumuotojen tilantarvetta ja kaupungin nykyi-
siä liikennesuunnitteluperiaatteita. Kaava-alueen kokoojakaduille on 
suunniteltu yksisuuntaiset pyöräkaistat. Bussipysäkkiparien määrää on 
vähennetty Meri-Rastilan tiellä ja Leikosaarentiellä runkolinjan tehos-
tamiseksi ja sijoittelua on tarkistettu turvallisuuden parantamiseksi. 
Pohjanvedenpuiston ympäristöön rakentuu uusia tonttikatuja täyden-
nysrakentamisen myötä.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että tiivistyvä 
kaupunkirakenne metroaseman ja runkolinjan yhteydessä tukee kestä-
vää liikkumista sekä edistää alueen palveluiden kehittymistä ja asumi-
sen hallintamuotojen monipuolistumista. Kaavamuutoksella on merkit-
tävä vaikutus alueen kaupunkikuvaan. Uuden rakentamisen korttelite-
hokkuus ja kerrosluvut ovat suurempia kuin olemassa olevan kaupunki-
rakenteen. Kaavahankkeen ratkaisu tukeutuu pääosin olemassa ole-
vaan infraverkostoon ja sen yhdyskuntataloudelliset kustannukset ovat 
kohtuuhintaiset uudisalueisiin verrattuna. 

Uudet korttelialueet pienentävät viheralueita reunoiltaan, mutta kaava-
ratkaisu säilyttää viheraluerakenteen rungon, tekee mahdolliseksi vihe-
ralueiden toiminnallisen kehittämisen ja turvaa merkittävien luontoarvo-
jen säilymisen. Viheralueiden nykyiset metsään, merenrantaan ja kult-
tuurihistoriaan liittyvät erityispiirteet pyritään säilyttämään kaavaratkai-
sun avulla osana alueen identiteettiä.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Merkittävänä kaupunkiuudistusalueena kaavaratkaisu edesauttaa kau-
pungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Helsingin yleiskaavan 
2016 mukaan alue on pääosin A2 -asuntovaltaista aluetta, mikä tarkoit-
taa pääasiassa korttelitehokkuutta e=1,0 - 2,0. Asuntovaltaisia alueita 
kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelu-
jen sekä lähipalvelujen käyttöön. Alueen pinta-alasta keskimäärin 60 % 
tai enemmän on korttelimaata. Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 
2016 mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1989–2012. Kaa-
va-alueella on nykyään noin 40 000 k-m² asuinrakentamista, joka on 
pääosin kerrostalorakentamista ja noin 11 000 k-m² julkisia palveluita. 
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Korttelitehokkuus vaihtelee 0,4 ja 0,7 välillä. Kaava-alueella asuu noin 
1 200 asukasta. Kaava-alueella on suhteellisesti Helsingin nykyisiä ta-
voitteita enemmän vuokratalovaltaista asuntokantaa.

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen kortteli-, puisto- ja katualueet 
ja kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta. Kaavahankkeeseen on 
sisällytetty kaavamuutoshakemusten johdosta suunniteltuja osa-
alueita, joiden sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa. Kaavahankkee-
seen on myös sisällytetty korttelit 54112, 54165, 54167 ja tontti 
54212/4, jotka varattiin toteutettavaksi kumppanuuskaavoituksella. Li-
säksi kaavahankkeeseen kuuluva kortteli 54246 on ollut mukana Asun-
toreformi Helsinki – Asuminen 2020 -kilpailussa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan muutoksen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kus-
tannuksia (9/2020) ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

Kadut ja aukiot 7   milj. euroa
Puistot ja viheralueet 1   milj. euroa
Julkiset rakennukset / palvelut 9   milj. euroa
Teknisen huollon verkosto 3,9 milj. euroa
Yhteensä n. 21 milj. euroa

Kadut ja aukiot pitää sisällään kaavamuutoksesta katuihin ja aukioihin 
kohdistuvien rakennustöiden kustannukset kaava-alueella.

Julkiset rakennukset ja palvelut sisältävät kaavoitettavalle alueelle 
suunnitellun palvelurakennuksen rakentamiskustannukset. Rakennus-
kustannukset täsmentyvät jatkosuunnittelun yhteydessä. On huomioi-
tava, että rakennus palvelee tätä kaava-aluetta laajempaa kokonaisuut-
ta.

Puistot sekä virkistysalueet sisältävät kaava-alueelle toteutettavien 
puistojen sekä virkistysaluevyöhykkeiden kustannukset. Puistojen kus-
tannusarvio perustuu pääosin kaava-alueesta laadittuun Meri-Rastilan 
Kaupunkiuudistus - Puistojen yleissuunnitelmaan (Loci Maisema-
arkkitehdit, 2018).

Kustannusarviossa ei ole huomioitu purettavien rakennusten purkukus-
tannuksia eikä myöskään liikenteen väliaikaisratkaisuja.

Kaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille uudesta kaavoitetta-
vasta kerrosalasta kertyvä rakennusoikeuden arvo on laskettu käyttäen 
AM-ohjelman mukaista hallinta- ja rahoitusmuotojakaumaa. 
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Kaavanmukaisen kokonaiskerrosalan rakennusoikeuden arvo on yh-
teensä noin 60–70 miljoonaa euroa.

 Josta kaavassa esitettävän uuden, osittain purkavalla saneerauk-
sella saatavan, kerrosalan rakennusoikeuden arvo on yhteensä 
noin 50–55 miljoonaa euroa.

 Olemassa olevan ja pysyvän kerrosalan rakennusoikeuden arvo on 
yhteensä noin 10–15 miljoonaa euroa

Koko aluetta koskeva laaja kaavamuutos on käynnistetty kaupungin 
toimesta. On ollut kaupungin edun mukaista ja kustannustehokasta 
saada alueella sijaitsevat yksityisten hallinnoimat tontit mukaan laajaan 
kaavamuutokseen. Kaupunki on maanomistaja kyseisillä tonteilla. Tont-
tien haltijoilta ei peritä kaavoitusmaksua. Kaavamuutos on tehty laaja-
alaisesti kehittäen ja hyödyntäen kaupunkiuudistuksen menetelmiä.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle keväällä 2020, 
ja se edellytti, että kaavan valmistelussa huolehditaan siitä, että kaikki 
tarvittavat luontoselvitykset tehdään, niiden tulokset huomioidaan ja et-
tä ne ovat asianmukaisesti osa vuorovaikutusta. Lisäksi lautakunta 
edellytti, että jatkosuunnittelussa huomioidaan Helsingin yleiskaavan 
2016 kaupunkiluonto-teemakartan mukaiset viheryhteydet ja niiden 
edelleen kehittäminen kaava-alueella. Kaavaehdotusta muutettiin lau-
takunnan edellyttämällä tavalla ennen sen asettamista julkisesti nähtä-
ville. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 12.10.-10.11.2020, mistä il-
moitettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 26 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt 
huomautukset kohdistuivat asemakaavoitusta ohjaavien kaavatasojen, 
säädösten, sopimusten ja ohjelmien tulkintaan, luonto- ja virkistysarvo-
jen huomiointiin, asukkaiden osallistamiseen, rakentamisen määrään ja 
vaiheistukseen sekä yleiskaavan tulkintaan ja rakentamiseen ympäröi-
villä alueilla, kaupunkikuvaan ja maisemaan, alueiden saavutettavuu-
teen, pyöräilyn edistämiseen, palvelujen, liiketilojen ja infrastruktuurin 
riittävyyteen, sosiaaliseen kestävyyteen, liikennemeluun sekä ilmasto-
vaikutuksiin.

Lausunnot kaavaehdotuksesta saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala/ kaupunginmuseo
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat meluun ja ilmanlaa-
tuun, luonnonsuojeluun, vesijohto- ja kaukolämpöjohtolinjauksiin, vihe-
ralueiden pienentymiseen, rakennuskannan purkamiseen, pysäköintita-
lon sijoittamiseen koulun viereen sekä pysäköinnin aiheuttamiin kus-
tannuksiin.

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa: sosiaali- 
ja terveystoimiala, Helen Sähköverkko Oy ja Helsingin seudun liikenne 
–kuntayhtymä (HSL). Museovirasto ilmoitti, että alueellisten vastuumu-
seoiden työnjaon mukaisesti lausunnon asiasta antaa Helsingin kau-
punginmuseo.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
ennen julkista nähtävilläoloa ja sen jälkeen muutoksia, jotka on esitetty 
yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös 
koottu tehdyt muutokset -liitteeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, 
on kuultu erikseen sähköpostilla.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun 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 12571 kartta, päivätty 21.1.2020, muutet-
tu 12.10.2020 ja 11.5.2021

2 Asemakaavan muutoksen nro 12571 selostus, päivätty 21.1.2020, muu-
tettu 12.10.2020 ja 11.5.2021, päivitetty 27.8.2021

3 Vuorovaikutusraportti 14.2.2017, täydennetty 21.1.2020, 12.10.2020 ja 
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4.5.2021 sekä liitteenä selvityksiä ja asukastilaisuuksien muistiot
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7017), 4.5.2021
6 Meri-Rastilan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vaikutukset 

Kallahden harju-, niitty- ja vesialueiden Natura 2000-alueeseen, Ympä-
ristösuunnittelu Enviro Oy, 29.3.2018

7 Vuosaaren alueen lahokaviosammalselvitys vuonna 2020, Faunatican 
raportteja 24/2020

8 Meri-Rastilan puistojen yleissuunnitelma, Loci maisema-arkkitehdit Oy, 
21.11.2018

9 Metsä-ja puustoinen verkosto - opas verkoston huomioimiseksi Helsin-
gin kaupunkisuunnittelussa, Sitowise Oy, Kaupunkiympäristön julkaisu-
ja, 05/2019

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

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

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunginmuseo
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
Asemakaavoitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 662

HEL 2019-007132 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.09.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Maarit Vie-
rusen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.05.2021 § 238

HEL 2019-007132 T 10 03 03

Hankenumero 4730_3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 21.1.2020 päivätyn ja 12.10.2020 sekä 11.5.2021 muutetun asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12571 hyväksymistä. Asemakaavan 
muutos koskee 54. kaupunginosan (Vuosaari) kortteleita 54112, 
54210–54212, 54214–54216 ja 54230 sekä katu-, puisto-, lähivirkis-
tys-, urheilu- ja virkistyspalvelu- ja vesialueita (muodostuvat uudet 
korttelit 54164, 54165, 54166, 54167, 54245 ja 54246).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
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 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työ-
pajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksen-
teko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

11.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Sanna Meriläinen. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Palautusehdotus:
Mia Haglund: Lautakunta palauttaa asemakaavan valmisteluun korttelin 
54165 pinta-alan pienentämiseksi. Muutoksen on mahdollistettava Poh-
javedenpuiston pohjoisosan säilymisen yhtenäisenä viheralueena ar-
vokkaine avokallioineen ja rakentamisen osoittamista METSO II -
luokituksen metsän päälle on minimoitava. Ellei rakentamista saa mah-
dutettua alueelle näillä reunaehdoilla on korttelista luovuttava koko-
naan.

Kannattaja: Noora Laak

Asian käsittelyn palauttamisesta äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista. 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Lautakunta palauttaa asemakaavan valmisteluun korttelin 
54165 pinta-alan pienentämiseksi. Muutoksen on mahdollistettava Poh-
javedenpuiston pohjoisosan säilymisen yhtenäisenä viheralueena ar-
vokkaine avokallioineen ja rakentamisen osoittamista METSO II -
luokituksen metsän päälle on minimoitava. Ellei rakentamista saa mah-
dutettua alueelle näillä reunaehdoilla on korttelista luovuttava koko-
naan.

Jaa-äänet: 11
Sirpa Asko-Seljavaara, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Atte Ka-
leva, Jape Lovén, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rauta-
va, Laura Rissanen, Elli Saari, Osmo Soininvaara

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Ei-äänet: 2
Mia Haglund, Noora Laak

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11-2.

04.05.2021 Pöydälle

11.02.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.02.2020 Pöydälle

21.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Sanna Meriläinen, arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 21154

sanna.merilainen(a)hel.fi
Tuukka Linnas, tiimipäällikkö, asemakaavoitus, puhelin: 310 37308

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

janne.antila(a)hel.fi
Johanna Iivonen, tiimipäällikkö, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi
Anu Kiiskinen, tiimipäällikkö, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Pirjo-Liina Koivusaari, johtava tonttiasiamies, maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, 
puhelin: 310 38800

pirjo-liina.koivusaari(a)hel.fi
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37436

tiina.antila-lehtonen(a)hel.fi
Mikko Uro, yksikön päällikkö, viestintäpalvelut, puhelin: 310 37394

mikko.uro(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.12.2019 § 69

HEL 2019-007132 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12571 pohjakartan 
kaupunginosassa 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

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

Asemakaavan numero: 12571
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 33/2019
Pohjakartta valmistunut: 30.8.2019
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.

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2021 122 (182)
Kaupunginhallitus

Asia/19
27.09.2021

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

§ 697
V 6.10.2021, Haagan Laurinmäenkuja 3 ja Sentnerikuja 2 ja 4 asema-
kaavan muuttaminen (nro 12670)

HEL 2020-002017 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 29. kaupunginosan (Haaga, Lassila) 
korttelin 29174 tonttien 7 ja 8, korttelin 29186 tontin 2 sekä katu- ja 
puistoalueiden asemakaavan 8.6.2021 päivätyn piirustuksen nro 12670 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta 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 12670 kartta, päivätty 8.6.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12670 selostus, päivätty 8.6.2021, päivi-

tetty Kylk:n 8.6.2021 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 18.3.2021, täydennetty 8.6.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Laurinmäenkujan liikennesuunnitelma (piir.nro 7116)
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 

8 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (Tukes), 

Esitysteksti
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Helsinki
Väylävirasto Esitysteksti
Kaavamuutoksen haki-
jat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Lassilan pohjoisosassa 
sijaitsevaa toimitilakiinteistöä Laurinmäenkuja 3 siihen rajautuvine katu- 
ja viheralueineen, Lassilan eteläosassa sijaitsevaa toimitilakiinteistöä 
Sentnerikuja 2 sekä pysäköintilaitoksen tonttia Sentnerikuja 4. Kaava-
ratkaisu mahdollistaa kaupunkiympäristölautakunnan vuonna 2019 hy-
väksymien Lassilan ja Kannelmäen toimitila-alueen suunnitteluperiaat-
teiden mukaisesti uutta asumista nykyisille toimitilatonteille. Kaavarat-
kaisu on tehty, koska alueella on ylitarjontaa peruskorjaamattomasta 
toimistotilasta. Kaavaratkaisussa on pyritty säilyttämään toimintojen 
sekoittuneisuus keskeisillä sijainneilla edellyttämällä jatkossakin toimiti-
laa Kaupintien varrelle. Laurinmäenkuja 3:een on suunniteltu kolmen 
5–8 -kerroksisen asuinkerrostalon rakentamista purettavan toimistora-
kennuksen tilalle, laajentaen tonttia osittain nykyiselle viheralueelle. 
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on arvioitu, että rakennuksen 
purkamiselle on riittävät perustelut. Sentnerikuja 2:ssa suunnitellaan 
nykyisen toimistorakennuksen muuttamista pääosin asumiseen alim-
pien kerrosten säilyessä liike- ja toimitilakäytössä. Uutta asuntokerrosa-
laa on yhteensä 12 600 m² ja toimitilakerrosalaa 1 700 m². Tonttien 
keskimääräinen tehokkuusluku on e=2,15. Asukasmäärän lisäys on n. 
300 asukasta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu Laurinmäenkujan liikennesuun-
nitelma (piir.nro 7116), jonka mukaan kadun pohjoispään kääntöpaikka 
pienenee nykyisestä ja kadun itäreunaan sijoittuu uutta kadunvarsipy-
säköintiä. Katualueen leveys muuttuu vähäisesti.
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Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Kehära-
dan ja Vihdintien pikaratiotievarauksen tarjoamien erinomaisten joukko-
liikenneyhteyksien äärelle on mahdollista rakentaa uusia asuntoja.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla uutta asuinrakentamista hyvien liikenneyhteyk-
sien varrelle. Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan Laurinmäenkuja 3 
lähiympäristöineen on asuntovaltaista aluetta (A2). Sentnerikuja 2 ja 4 
on merkitty kantakaupungiksi (C2). Nyt laadittu kaavaratkaisu on Hel-
singin yleiskaavan 2016 mukainen. 

Kaavan vaikutuksia yrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin (YRVA) on 
arvioitu seuraavasti: Lassilan ja Kannelmäen toimitila-alueen suunnitte-
luperiaatteiden valmistelun yhteydessä tarkasteltiin erityisesti alueen 
toimistotilatarjontaa suhteessa kysyntään. Vuoden 2019 vajaakäyttötie-
tojen perusteella noin puolet alueen toimistotilasta on tyhjillään. Osa 
rakennuksista on toiminnallisesti vanhentuneita ja alueella on ylitarjon-
taa peruskorjaamattomasta toimistotilasta.

Toimitilakiinteistöt, joiden purkamisen tai osittaisen käyttötarkoituksen 
muuttamisen kaavaratkaisu mahdollistaa, ovat vajaakäytössä. Toimiti-
lan vähenemisellä ei siten ole merkittäviä vaikutuksia yritysten toimin-
taedellytyksiin alueella. Asukasmäärän lisäys sen sijaan luo kysyntää 
alueen nykyisille ja mahdollisille uusille palvelu- yms. yrityksille. Nyt 
laadittu kaavaratkaisu on kaupunkiympäristölautakunnan 4.6.2019 hy-
väksymien alueellisten suunnitteluperiaatteiden mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Lassila on 1970-luvulta alkaen rakentunut paikallisesti merkittäväksi 
toimistorakennusten keskittymäksi. Osa toimitilarakennuksista on toi-
minnallisesti vanhentuneita ja vajaalla käytöllä. Alueen liikenteellinen 
saavutettavuus Pohjois-Haagan aseman, Vihdintien pikaraitiotieva-
rauksen, Kehä I:n ja Vihdintien vaikutusalueella on erinomainen.

Laurinmäenkuja 3:ssa sijaitsee vuonna 1984 valmistunut, noin 3 500 k-
m² laajuinen toimistorakennus, joka ei omistajan antaman selvityksen 
mukaan vastaa nykyisiä vaatimuksia liiketiloille. Rakennuksen purka-
misen perusteet on todettu kaavaselostuksen kohdassa Alueen lähtö-
kohdat ja nykytilanne. Alueellisten suunnitteluperiaatteiden mukaan 
käyttötarkoituksen muutosta asumiseen voidaan tutkia. Sentnerikuja 
2:n toimisto- ja liikerakennus on noin 7 200 k-m² laajuinen ja se on 
valmistunut vuonna 1992. Alueellisten suunnitteluperiaatteiden mukaan 
tavoitteena on edistää toimintojen sekoittuneisuutta sekä hybridiraken-
nusten ja -korttelien toteuttamista. Sentnerikuja 4:ssä sijaitseva kolmi-
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kerroksinen pysäköintilaitos on valmistunut vuonna 1990. Pysäköintiyh-
tiön osakkaina on Sentnerikujan varren kiinteistöjen lisäksi muita lähia-
lueen kiinteistöjä. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1975-1990. Voi-
massa olevien kaavojen mukaan Laurinmäenkuja 3 on liikerakennusten 
korttelialuetta (AL), Sentnerikuja 2 toimistorakennusten korttelialuetta 
(KT) ja Sentnerikuja 4 autopaikkojen korttelialuetta (LPA). 

Laurinmäenkuja 3 ja Sentnerikuja 2 ovat yksityisomistuksessa. Helsin-
gin kaupunki omistaa muun suunnittelualueen. Kaavaratkaisu on tehty 
kiinteistönomistajien hakemuksien johdosta ja kaavaratkaisun sisältö 
on neuvoteltu hakijoiden kanssa. Sentnerikuja 4:n osalta kaavaratkaisu 
on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaupunki saa yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta maan-
käyttökorvauksia. Maankäyttösopimus Sentnerikuja 2:n osalta on alle-
kirjoitettu 9.8.2021 ja Laurinmäenkuja 3:n osalta 7.9.2021

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 tahojen kanssa: 
Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
(HSY) vesihuolto, Väylävirasto, Museovirasto, Turvallisuus- ja kemikaa-
livirasto (Tukes) 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo sekä kaupungin-
kanslia/asuminen. 

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat alueen vesihuoltoon, junaliikenteen 
aiheuttamien melu-, runkomelu- ja tärinähaittojen huomioimiseen, mu-
seoviranomaisten väliseen työnjakoon sekä kulttuuriympäristön suoje-
luun ja säilymiseen. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon 
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kaavatyössä siten, että on tehty yhteistyötä kaupunginmuseon kulttuu-
riperintöyksikön kanssa ja laadittu tarvittavat liikennemelu-, tärinä- ja 
runkomeluselvitykset.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat Laurinmäenkuja 3:n uudisrakentamiseen, liiken-
teeseen ja pysäköintiin sekä Sentnerikujan muiden kiinteistöjen kehit-
tämismahdollisuuksiin. Kaavan kokonaisratkaisu ja tavoitteet huomioon 
ottaen Laurinmäenkujan alueen kehittämistä mielipiteessä esitetyllä ta-
valla, huomattavasti vähäisemmällä uudisrakentamisella tai muuttamal-
la tontti puistoksi, ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Laurinmäen-
kujan katukuva muuttuu kaupunkimaisemmaksi. Sentnerikujan kiinteis-
töihin liittyen on laadittu selvitys Vihdintien länsipuolella sijaitsevien tuo-
tantolaitosten vaikutuksesta maankäytön suunnitteluun ja huomioitu 
pysäköintilaitoksen tuleva laajentamismahdollisuus. Kirjallisia mielipitei-
tä saapui 3 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 18.3.–16.4.2021, mistä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Kaavaehdo-
tuksen nähtäville asettamisesta lähetettiin kirje ulkokuntalaiselle maa-
nomistajalle.

Kaavaehdotuksesta tehtiin kaksi muistutusta. Nähtävilläoloajan ulko-
puolella saapui yksi kirje. Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat Valio Oy:n teollisen liiketoiminnan ja alueen linnuston olosuhtei-
den huomioimiseen. Kirjeessä ei esitetty huomautuksia kaavaehdotuk-
sesta.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: Helen Sähköverkko Oy, HSY, 
Väylävirasto, ELY-keskus, Tukes, kaupunginmuseo, pelastuslaitos. 

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat ympäristöhäiriöihin, 
ympäristöturvallisuuteen, kulttuuriympäristöön ja kunnallistekniikkaan. 
Lisäksi Helen Oy ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, 
on kuultu erikseen sähköpostilla.

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 12670 kartta, päivätty 8.6.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12670 selostus, päivätty 8.6.2021, päivi-

tetty Kylk:n 8.6.2021 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 18.3.2021, täydennetty 8.6.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Laurinmäenkujan liikennesuunnitelma (piir.nro 7116)
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 

8 k)

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset ja kirje
4 Tehdyt muutokset
5 Kaavamuutoshakemus 14.2.2020
6 Kaavamuutoshakemus 6.3.2020
7 Maankäyttösopimus Asunto Oy Lassilanlinna (12670)
8 Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Laurinmäenkuja 3 (12670)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (Tukes), 
Helsinki

Esitysteksti

Väylävirasto Esitysteksti
Kaavamuutoksen haki-
jat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunginmuseo
Asemakaavoitus
Kymp/Pelastuslaitos
Kymp/Taloudentuki

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 08.06.2021 § 311

HEL 2020-002017 T 10 03 03

Hankenumero 5724_5, 3199

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 
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 8.6.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12670 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan 
(Haaga, Lassila) korttelin 29174 tontteja 7 ja 8, korttelin 29186 tont-
tia 2 sekä katu- ja puistoalueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 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 Kiinteistö Oy Lassilanlinna: 4 000 euroa
o Lujatalo Oy: 4 000 euroa

Käsittely

08.06.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Mikael Ström ja tiimipäällikkö 
Kaarina Laakso. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouk-
sesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikael Ström, arkkitehti, puhelin: 310 37470

mikael.strom(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
Kaarina Laakso, tiimipäällikkö, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 20.04.2021 § 17

HEL 2020-002017 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslaitos esittää, että seuraavat turvallisuuteen ja pelastustoimin-
taan liittyvät asiat huomioidaan rakentamisen suunnittelussa.

SENTNERINKUJA 2 ja 4 (nro 12670, Haaga, tontti 29174/8)

Pelastuslaitos yhtyy aiemmin Tukesin esittämään näkemykseen siitä, 
ettei alle 400m päähän Valion kylmäsäilytysrakennuksista nykyisillä 
kemikaalimäärillä ja suojausratkaisuilla tule rakentaa ns. herkkien koh-
teiden ryhmään kuuluvia rakennuksia (esim. päiväkodit, koulut ja erilai-
set hoitolaitokset).

Pelastuslaitos katsoo, että ko. etäisyydellä kerrostalorakentamisessa-
kin tulisi rakennukset suojata kaikilla paloteknisesti käytettävissä olevil-
la nykyaikaisilla laitteistoilla. (esim. automaattisella ilmastoinnin sulke-
valla laitteistolla, joka reagoi savuun ja kemikaaliin). 

Perustelut

Sentnerinkuja 2 ja 4 kohteisiin on suunniteltu rakentaa kerrostaloasun-
toja, joista n. 330-400 m etäisyydellä sijaitsee laajamittaista kemikaa-
lien käsittelyä ja varastointia harjoittava yritys Valio, joka on Turvalli-
suus ja kemikaalivirasto Tukesin valvonnan alainen. 

Valio on laatinut (yhdessä Gaia Consulting Oy:n kanssa) yrityksen vaa-
rojen arviointia, sekä maankäytön suunnittelua varten ammoniakkikyl-
mälaitosten vaarojen arvioinnin ja mallinnuksen kolmelle erilaiselle vuo-
toskenaarioille (S1, S2 ja S3). Raportissa on todettu, että todennäköisin 
onnettomuus aiheutuisi venttiilirikosta tai pienestä putkirikosta, jotka 
vaarojen arviointiraportissa on esitetty skenaariokoodilla S3. Venttiiliri-
kot ovat yleisimpiä syitä monissa ammoniakkionnettomuuksissa. S1 ja 
S2 koodeilla esitetyt suuremmat vuodot ovat epätodennäköisempiä, 
mutta niitä ei kuitenkaan voida täydellä varmuudella poissulkea. 

Kylmälaitoksesta tapahtuva pieni lyhytaikainen (Vuotoskenaarioissa 
esitetty vuotoajaksi 600 s) vuoto ei todennäköisesti aiheuttaisi suurem-
paa terveysvaaraa ko. etäisyydellä. Kokonaisvuotoajaksi esitetty 600 s. 
on kuitenkin kemikaalipelastus ja -sukellustehtävissä aivan liian lyhyt 
aika. Kokonaisriskiä arvioitaessa tulisi laajamittaista kemikaalien käsit-
telyä harjoittavassa yrityksessä ottaa myös huomioon tulipalon ja siihen 
liittyvän kemikaaliriskin yhdistyminen. Kemiassa määritetyn aineiden 
häviämättömyyslain mukaan aineita, joita on alkureaktiossa (esim. tuli-
palossa) mukana, on myös mukana syntyvissä lopputuotteissa ja näin 
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ollen myös syntyvissä savukaasuissa ja päästöissä. ko. kohtessa mui-
denkin kemikaalien kuin ammoniakin määrät ovat huomattavia. 

Toimintavalmius ja kemikaalisukeltaminen

Meijeritie 3 lähimmät pelastuslaitoksen yksiköt saapuvat kohteeseen 
Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen tekemien toimintavalmiusaika-
mittausten perusteella Haagasta 6 min (=360 s) ja Käpylästä 9 min 
(=540 s) kuluttua hälytyksestä. Konalaan Muonamiehentielle 2022 val-
mistuvalta uudelta pelastusaseman yksikkö ehtii tulevaisuudessa koh-
teeseen alle 6 minuutissa. 

Kemikaalisukellustehtävät määritellään erittäin vaativien pelastustehtä-
vien kategoriaan. Uudessa 2021 päivitetyssä (TOKEVA) vaarallisten 
kemikaalien torjunta ohjeessa määritetään, että työturvallisessa vaaral-
listen kemikaalien kemikaalisukelluksessa onnettomuuspaikalla tulisi 
olla joukkueen johtaja ja 3 pelastusryhmää (sammutusyksikköä). Teh-
tävän vaatiman lisäresurssin kohteeseen saaminen vaatii useamman 
pelastusyksikön hälyttämistä, joka kootaan kohteeseen Helsingin eri 
pelastusasemilta.

Tositilanteita jäljittelevissä harjoituksissa (mm. kylmälaitos Vaarala) ja 
pelastuslaitoksen vaarallisten aineiden asianasiantuntijan arvion mu-
kaan on todettu, että varsinainen turvaparilla ja pesuvalmiuksilla varus-
tettu vaativa kemikaalipelastussukellus päästään aloittamaan minimis-
sään n. 30 – 40 minuutin päästä hälytyksestä (30min =1800 s). (Valion 
vaarojen arvioinnin ammoniakkivuoto skenaariossa (S3) kokonaisvuo-
toajaksi oli määritetty 600 s, joka on sama kuin Tukesin oppaassa, tuo-
tantolaitosten sijoittaminen, suosittelema vuotoaika).

Tukesin laatimassa tuotantolaitoksen sijoittamisen oppaassa on mainit-
tu laitoksen suojaetäisyyksien tarkastelusta seuraavasti: Onnettomuus-
tapauksissa tulee kiinnittää huomiota tapahtumaketjun alkuvaiheisiin eli 
onnettomuuden havaitsemiseen, hälyttämiseen ja torjuntatoimenpitei-
den käynnistymiseen, jolloin suojaetäisyydellä on keskeinen merkitys 
ulkopuolisten kohteiden turvallisuuden varmistamisessa.

Muut huomion arvoiset asiat

Valion korkea kylmäsäilytysvarasto (katolla tien vieressä lauhdutin) si-
jaitsee vilkasliikenteisestä Vihdin tiestä Konalaan päin ajettaessa 60 m 
ja keskustaan päin ajettaessa 47 m päässä varastosta. Pyörätie kulkee 
n. 28 m etäisyydellä. Koska Valion kylmäsäilytystila sijaitsee aivan vil-
kasliikenteisen Vihdintien välittömässä läheisyydessä, voi suurempi (S1 
ja S2 skenaariot AEGL 3 10 min turvaetäisyys kylmävarastosta on 
määritetty n.100m) vuoto ja epäedullinen tuulen suunta aiheuttaisi sen, 
että lähin Haagan pelastusyksikkö ja kantakaupungin suunnasta koh-
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teeseen lähestyvät pelastusyksiköt joutuisivat kiertämään Meijeritie 3 
kohteeseen Pitäjänmäen kautta. Vaarojen arvioinnin raportissa AEGL-3 
pitoisuuksille suojaetäisyydet määritetty erilaisissa vuototapauksissa 
100m. Kaasun leviämismallinnukset on tehty teollisuuden standardi 
DNVGL Phast-ohjelmistolla. 

LAURINMÄENKUJA 3 (nro 12670, Haaga, tontti 29186/2)

Pelastuslaitos suosittaa, ettei Laurinmäenkuja 3 tontille rakennettavia 
uusia 5-8 kerroksisia kerrostaloja rakenneta kohteen nykyiselle pysä-
köintialueelle, joka on lähes Kehä I tiessä kiinni (etäisyys kehätiestä n. 
50 m) 

Suosituksen perustelut

Laurinmäenkuja 3 toimistorakennuksen tilalle ja pysäköintipaikalle (eh-
dotus vuorovaikutusraportissa pysäköintipaikan pienentämisestä). Ke-
hä I läheisyyteen rakennettava asuinkerrostalo tulee vain n. 70 m etäi-
syydelle (mittauspaikasta riippuen) vilkasliikenteisestä Kehä I päätiestä, 
jossa on sallittua kuljettaa mm. rekka-autoilla vaarallisia kemikaaleja. 
esim. bensiiniä (50 000-65 000L), nestekaasua, happoja joista esim. 
typpihappo onnettomuudessa reagoidessaan muiden aineiden kanssa 
kehittää vaarallisia NOx kaasuja ja Vetykloridi (suolahappo) HCL, jonka 
kehittyvät kaasut ovat hengitykselle vaarallisia. Lisäksi pienempinä pul-
lo- ja säiliökuljetuksina kuljetetaan hengitykselle vaarallisia kaasuja 
mm. ammoniakkia ja klooria.

Vaarallisiksi kemikaaleiksi luokiteltujen kemikaalien raskaan ajoneuvon 
onnettomuus, jossa tapahtuisi säiliön vaurioituminen/repeäminen tai 
venttiilistön rikkoutuminen tai polttoainerekan palo, aiheuttaisi epäedul-
lisissa tuuliolosuhteissa erittäin nopeasti kehittyvän ja kohteeseen saa-
puville pelastajille erittäin haastavan, sekä paljon miehistöä vaativan 
vaaratilanteen.

Mahdollisessa onnettomuudessa tarvittaisiin useita pelastusyksikköjä 
suojaamaan ja evakuoimaan lähialueen väestöä.
Lähimmät mahdollista onnettomuuspaikkaa sijaitsevat pelastusyksiköt 
ja liikenneonnettomuuteen keskittyvät yksiköt, saapuisivat kohteeseen 
Haagasta ja Käpylästä ja 2022 valmistuvalta uudelta Konalan Muona-
miehentien asemalta n.6-9 minuutissa. Tällä hetkellä Ruosilantiellä ole-
va 2 pelastajan kärkiyksikkö saapuisi kohteeseen alle 6 minuutissa. 
Suuremmissa tieliikenneonnettomuustilanteissa vilkkailla pääväylillä 
pelastuslaitosten onnettomuuskohteen saavuttaminen usein hidastuu, 
johtuen onnettomuuden aiheuttamasta ruuhkasta. 

Normaalissa liikenneonnettomuus- tai tulipalotehtävässä pelastus- ja 
raivaustyöt alkavat välittömästi onnettomuuspaikalle tulon jälkeen. Jos 
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mahdollinen onnettomuus kuitenkin vaatisi vaativaa kemikaalisukellus-
ta, niin mahdolliset pelastussukellus- ja raivaustöiden viive olisi huo-
mattavasti pidempi, johtuen mm kemikaalisukeltajien suojaustoiminto-
jen tarpeesta.
Lähellä onnettomuuspaikkaa olevan tai olevien isompien kerrostalon 
asukkaiden evakuointi tai mahdollisiin pelastustoimenpiteisiin osallistu-
vat yksiköt saapuisivat kohteeseen valinnaisesti H:gin ja Uudenmaan 
alueen pelastusasemilta , jolloin viiveet kerrostaloasukkaiden suojele-
miseen ja mahdolliseen evakuointiin olisivat huomattavia.

Valtakunnallisen Pronto- onnettomuustietokannan mukaan yleisimmät 
vaarallisten kemikaalien tieliikenneonnettomuudet koskevat pääteillä 
polttoainekuljetuksia.  Muiden vaarallisten aineiden kemikaalionnetto-
muudet ovat pääteillä harvinaisia ja määrä ovat suhteessa polttoaine-
kuljetuksiin pienempiä, mutta mahdollisten onnettomuuksien vaikutuk-
set voivat olla huomattavia.

Lassilan lämpövoimala

Tukesin valvonnan alainen Lassilan lämpövoimala sijaitsee n. 300m 
päässä Laurinmäenkuja 3 tontille suunnitelluista kerrostaloista. Lämpö-
laitoksen suuronnettomuusvaarojen vaikutusten arviointiraportissa on 
kahden suuren säilöpalon lämpöintensiteetin 3 kW/m2 turvaetäisyy-
deksi pelastustoimille lämpösäteilyn osalta määritetty 78m. Tuotantolai-
tosten turvallisessa sijoittamisessa (Tukes) ihmisten omatoimiselle 
poistumiselle paloalueelta asetettua etäisyyttä 1,5 kW/m2 lämpöteholla 
ei ole Elomatic Consulting & Engineerin 2017 laatimassa raportissa 
mainittu, mutta n. 300n etäisyydestä johtuen, ei voimalan suurikaan tu-
lipalo vaikuttaisi Laurinmäenkuja 3 uusiin rakennuksiin ja turvalliseen 
poistumiseen niistä. 

Onnettomuustapausten eri mallinnukset on laadittu ANSYS 17.0 CDF 
ohjelmalla ja mallinnuksissa tulipalon seurauksena syntyvien palokaa-
sujen mallinnuksissa kaasut nousisivat suurpalossa lämmön vaikutuk-
sesta korkealle ilmaan ja päästöt laskeutuisivat kauemmas voimalan 
läheisyydestä. Savukaasujen leviämisen voi käytännössä havaita 1986 
sattuneessa Hanasaaren voimalan suurpalossa (josta löytyy YouTube 
video). Idän puoleisella tuulella palon seurauksena Laurinmäenkujan 
CO, CO2 ja rikin yhdisteiden savukaasupitoisuudet nousisivat, mutta 
savukaasupitoisuudet olisivat lyhyellä aikavälillä sellaisia, ettei omatoi-
minen evakuointi rakennuksista vaarantuisi. Pitkään jatkuvan suurpalon 
tiedetään kokemuksesta aiheuttavan mittavat evakuoinnit.

Muut lähellä olevat vaarallisten kemikaalien kohteet

Laurinmäenkuja 3 ympäristössä on kaksi pelastusviranomaiselle ilmoi-
tusvelvollista, vähäistä kemikaalien varastointia koskevaa kohdetta, 
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mutta kemikaalien suhteellisten pienien määräien ja etäisyyden johdos-
ta ne eivät muodosta suunnitellulle rakentamiselle estettä. 

Laurinmäenkuja 3 kohteen pohjoispuolella kulkevaa Gasgrid Finlandin 
maakaasun siirtoputkea koskevat asiat ovat Tukesin valvonnassa. Tu-
kes on todennut, että putken etäisyyden osalta Valtioneuvoston maa-
kaasuasetuksen mukainen turvallinen etäisyys kohteeseen täyttyy, eikä 
pelastuslaitoksella ole kaasuputken vaikutusten osalta kommentoita-
vaa. 

Lisätiedot
Timo Hänninen, palotarkastaja, puhelin: 310 31368

timo.hanninen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 21.08.2020 § 41

HEL 2020-002017 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12670 pohjakartan 
kaupunginosassa 29 Haaga. 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: 12670
Kaupunginosa: 29 Haaga
Kartoituksen työnumero: 24/2020
Pohjakartta valmistunut: 13.8.2020
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
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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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§ 698
Henkilöstökassatoimikunnan jäsenten valitseminen vuonna 2021 
alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-008607 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2021 alkaneelle toimikaudelleen 
kaupunginhallituksen vahvistamien henkilöstökassan sääntöjen mukai-
seen henkilöstökassatoimikuntaan jäsenet ja heille henkilökohtaiset va-
rajäsenet seuraavasti:

Jäsenet Varajäsenet
rahoitusjohtaja talous- ja suunnittelupäällikkö
Tuula Saxholm Tero Vuontisjärvi
Kaupunginkanslia Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
  
henkilöstöpolitiikan johtaja suunnittelupäällikkö
Asta Enroos Pekka Tirkkonen
Kaupunginkanslia Kaupunkiympäristön toimiala
  
talous- ja suunnittelupäällikkö henkilöstöpäällikkö
Sampo Pajari Manna Torvinen
Sosiaali ja terveystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
  
Kimmo Sainio Jaana Alaja 
Tehy JUKO
  
Kaisa Soininen Carita Bardakci
Jyty JHL

Samalla kaupunginhallitus päätti 

- valita toimikunnan puheenjohtajaksi rahoitusjohtaja Tuula Saxholmin 
ja varapuheenjohtajaksi henkilöstöpolitiikan johtajan Asta Enroosin.

- että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä 
luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen hyväksymien henkilöstökassan sääntöjen mu-
kaan henkilöstökassan toimintaa kehittää ja valvoo kaupunginhallituk-
sen toimikaudekseen valitsema henkilöstökassatoimikunta. Toimikun-
taan kuuluu viisi jäsentä, joista kaksi valitaan järjestöneuvottelukunnan 
ehdottamista henkilöistä. Kullekin jäsenelle valitaan lisäksi henkilökoh-
tainen varajäsen. Kaupunginhallitus määrää toimikunnan puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan. 

Kaupunginhallitus asetti toimikunnan edelliselle toimikaudelleen 
17.6.2019, 456 §, ja päätti  8.2.2021, 106 §, toimikunnan täydentämi-
sestä kahden varajäsenen eron vuoksi. Toimikuntaan ovat kuuluneet 
puheenjohtajana Tuula Saxholm varajäsenenään Tero Vuontisjärvi, va-
rapuheenjohtajana Asta Enroos varajäsenenään Pekka Tirkkonen, 
Sampo Pajari varajäsenenään Manna Torvinen, Vuokko Uusikangas 
varajäsenenään Kimmo Sainio sekä Carita Bardakci varajäsenenään 
Kaisa Soininen.

Järjestöneuvottelukunta on ehdottanut, että sen esityksestä toimikun-
taan vuonna 2021 alkavalle toimikaudelle varsinaisiksi jäseniksi vali-
taan Kimmo Sainio ja Kaisa Soininen sekä ensiksi mainitun henkilökoh-
taiseksi varajäseneksi Jaana Alaja ja jäljempänä mainitun henkilökoh-
taiseksi varajäseneksi Carita Bardakci.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2021 138 (182)
Kaupunginhallitus

Asia/20
27.09.2021

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

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 699
Lainan myöntäminen Helsingin vapaaehtoinen palokunta ry:lle

HEL 2021-007648 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin vapaaehtoinen palokunta 
ry:lle 2 400 000 euron suuruisen lainan talousarvion kohdalta                 
9 01 02 35, Lainat vapaapalokunnille, uuden paloaseman rakentami-
seksi Jätkäsaareen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 30 vuoden 
kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitet-
tyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluo-
saston hyväksymää vakuutta.

Lainan erityisehdot: Valtion palosuojarahaston hankkeelle myöntämä ja 
maksama avustus on käytettävä täysimääräisesti ja viipymättä kau-
pungin lainan kertaluonteiseen lyhentämiseen. 
Mikäli Helsingin vapaaehtoinen palokunta ry joiltain osin harjoittaa ta-
loudellista toimintaa, yhdistys on velvollinen pitämään siitä erillistä kir-
janpitoa.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä 
velka-, panttaus- ja takausehtoja.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus
2 Pelastuslautakunnan lausunto
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin vapaaehtoinen palokunta ry. on perustettu vuonna 1864 ja se 
on Suomen kolmanneksi vanhin vapaaehtoinen palokunta. Helsingin 
VPK tarjoaa monipuoliset pelastus- ja turvallisuustoiminnan harrastus-
mahdollisuudet kymmenestä ikävuodesta ylöspäin. Vuonna 2020 palo-
kunnalla oli yhteensä 160 jäsentä, jotka jakautuvat seitsemään osas-
toon: Nuoriso-osasto, miehistöosasto, hälytysosasto, riskienhallintao-
sasto, naisosasto sekä kaksi veteraanijoukkuetta. Toiminta jakautuu 
vastaavasti nuorisotoimintaan, pelastustoiminnan harjoitteluun,
pelastustoimintaan, turvallisuusviestintään ja -harjoitteisiin sekä muu-
hun yhdistystoimintaan.

Helsingin VPK on sopimuspalokuntana osa kaupungin pelastustoimin-
taa ja sen hälytysosasto on mukana myös ns. vastehälytyksissä, joissa 
sammutusyksikkö lähetetään hälytyskeskuksen välityksellä suoraan 
tehtävään. Hälytysosaston jäsenet täyttävät pelastuslaitoksen asetta-
mat vaatimukset. Helsingin VPK:n toiminta-alueena on koko kaupungin 
alue ja eritasoisia hälytyksiä on vuositasolla ollut noin 100 kappaletta.

Helsingin VPK paloasema on vuodesta 1956 toiminut osoitteessa Al-
bertinkatu 29 sijaitsevassa kerrostalon kellarikerroksessa. Tilat ovat 
ajan myötä muuttuneet toimintaan huonosti sopiviksi ja lisäksi uudem-
mat ja suuremmat paloautot eivät enää mahdu tiloihin. Huolellisen 
suunnittelun ja kartoituksen jälkeen Helsingin VPK päätyi uudisraken-
nuksen rakentamiseen Jätkäsaaren alueelle. Uuden paloaseman tilat 
on suunniteltu tukemaan palokunnan nykytoimintaa ja kaupungin pe-
lastustoiminnan nykyisiä turvallisuusvaateita. Uudisrakennuksen koko-
naispinta-alaksi on suunniteltu noin 750 m², johon rakennetaan 250 m² 
käsittävä korkea neljän autopaikan talliosa ja kaksi 250 m² päällekkäis-
tä normaalin huonekorkeuden toimintatilaa. Alustavasti hankkeen on 
ajateltu valmistuvan vuoden 2022 aikana.
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Kaupunkiympäristön toimiala on vuokrannut Helsingin vapaaehtoinen 
palokunta ry:lle Helsingin kaupungin 20. kaupunginosassa, osoitteessa 
Messipojankuja 7, sijaitsevan 884 m² suuruisen tontin enintään siihen 
saakka, kunnes hankkeen toteuttamiskelpoisuuden myötä pitkäaikai-
nen vuokrasopimus on mahdollinen.

Helsingin vapaaehtoinen palokunta ry hakee kaupungilta 2 400 000 eu-
ron suuruista lainaa uuden paloaseman rakentamiseksi. Valtion palo-
suojelurahasto on 24.3.2020 myöntänyt Helsingin vapaaehtoinen palo-
kunta ry:lle hanketta koskevan 220 000 euron avustuksen, joka käyte-
tään kaupungin lainan lyhentämiseen rakennuksen valmistuttua.

Pelastuslautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Helsingin vapaa-
ehtoinen palokunta ry:lle.

Talousarviokohdassa 9 01 02 35, Lainat vapaapalokunnille on varattu 
määrärahaa 2 540 000 euroa. 

Kuntalaki

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää-
detyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta 
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut 
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. 

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että 
kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin 
varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yh-
teisölle myönnetyn 2 400 000 euron lainan perusteella.

Valtiontuki

Ennen lainan myöntämistä on arvioitava, sisältyykö suunniteltuun toi-
menpiteeseen SEUT 107 (1) artiklan mukaista valtiontukea. 

Euroopan komission tiedonannon 2016/C 262/01 mukaan valtiontuki-
sääntöjä sovelletaan ainoastaan silloin, kun tuensaaja on yritys. Yrityk-
sellä tarkoitetaan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta riippu-
matta taloudellista toimintaa harjoittavaa yksikköä. Tiedonannon koh-
dassa 17 on todettu, että valtiontukisääntelyä ei sovelleta, kun yksikkö 
harjoittaa ei-taloudellista toimintaa kuten julkisen vallan käyttöä. Yksi-
kön voidaan katsoa toimivan julkisen vallan käyttäjänä silloin, kun ky-
seessä oleva toiminta kuuluu valtion keskeisiin tehtäviin tai liittyy näihin 
tehtäviin luonteeltaan, tavoitteeltaan sekä siihen sovellettavilta sään-
nöiltään. Esimerkkeinä julkisen vallan käyttöön liittyvistä toiminnoista 
kohdassa mainitaan mm. armeija, poliisi sekä ilma- ja meriliikenteen 
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turvallisuus ja valvonta. Tiedonannon kohtien 214 ja 215 mukaan ei-
taloudellisiksi toiminnoiksi katsotaan myös lentokenttien ja satamien 
yhteydessä toimivat pelastus- ja palontorjuntatoiminnot.

Helsingin Vapaaehtoinen Palokunta ry:n ei katsota harjoittavan talou-
dellista toimintaa, koska yhdistys harjoittaa Suomen pelastustoimen jär-
jestelmään kiinteästi kuuluvaa pelastustoimintaa. Kyse on valtiontuki-
sääntelyn näkökulmasta julkisen vallan käyttöön liittyvästä toiminnasta. 
Suunniteltuun lainaan, joka kohdistuu tuensaajan pelastus- ja palontor-
juntatoiminnassa käytettävään uudisrakennuksen rakentamiseen, ei 
näin ollen sisälly SEUT (1) artiklan mukaista valtiontukea. Mikäli yhdis-
tys kuitenkin joiltain osin harjoittaisi myös taloudellista toimintaa, yhdis-
tys on velvollinen pitämään siitä erillistä kirjanpitoa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus
2 Pelastuslautakunnan lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 700
Yhteistoimintasopimus Valokuitunen Oy:n kanssa johtojen, laittei-
den ja rakennelmien sijoittamisesta

HEL 2021-006457 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan Valokuitunen Oy:n kanssa 
tehtävän yhteistoimintasopimuksen ja valtuutti kaupunkiympäristön 
toimialajohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan yhteistoimin-
tasopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä kor-
jauksia ja tarkennuksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteistoimintasopimus Valokuitunen Oy
2 Taulukko siirtokustannusten jaosta
3 TeliaSonera Finland Oyj yhteistoimintasopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yhteistoimintasopimuksella sovitaan menettelytavoista, oikeuksista ja 
velvollisuuksista, jotka liittyvät Valokuitunen Oy:n omistamien johtojen, 
laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon 
Helsingin kaupungin omistamilla tai hallitsemilla yleisillä alueilla. Yhteis-
toimintasopimuksella sovitaan myös edellä mainittujen laitteiden siirtä-
misestä ja siirrosta aiheutuvien kustannusten jakamisesta kaupungin ja 
Valokuitunen Oy:n välillä. 

Valokuitunen Oy on vuonna 2020 toimintansa aloittanut yhtiö, jolle on 
siirtymässä olemassa olevaa, Telia Finland Oyj:n valokuituverkkoa ja 
joka tulee rakentamaan uutta valokuituverkkoa Helsingin kaupungin 
alueella. Yhteistoimintasopimuksella tavoitellaan kaupungin ja Valokui-
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tunen Oy:n välisen yhteistoiminnan sujuvuutta jä kustannushallinnan 
ennakoitavuutta. Kaupungin ja Telia Finland Oyj:n välillä on voimassa 
vastaava yhteistoimintasopimus.

Yhteistoimintasopimus toimii varsinaisten, hankekohtaisesti laadittavien 
sijoitussopimusten taustasopimuksena. Taustasopimus vähentää so-
pimuskohtaista käsittelyaikaa ja sujuvoittaa merkittävästi hankekohtais-
ten sopimusten käsittelyä.

Laitteiden siirtämisestä ja siirrosta aiheutuvien kustannusten jakami-
sesta neuvotellaan lähes jokaisen katuhankkeen yhteydessä. Yhteis-
toimintasopimuksessa sovittu yhtenäinen menettely sujuvoittaa katu-
hankkeiden etenemistä, sillä se mahdollistaa siirtojen tekniseen toteut-
tamiseen liittyvän vastuunjaon määrittelyn sekä siirrosta aiheutuvien 
kustannusten kohdentumisen ennakoinnin kaupungin ja Valokuitunen 
Oy:n osalta.

Yhteistoimintasopimuksen perusteella myös esirakentamisessa tekni-
sen toteuttamisen vastuunjako sekä kaupungille aiheutuvien kustan-
nusten arviointi voidaan tehdä yhteistoimintasopimusten perusteella 
hankekohtaisen neuvottelun sijaan. Tämä sujuvoittaa asuntotuotantop-
rosessia erityisesti täydennysrakentamiskohteiden osalta, joissa raken-
teiden siirtoja on huomattavasti. 

Tausta

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 161 §:n mukaan yleisen alu-
een omistaja on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palve-
levan johdon sekä siihen liittyvien vähäisten laitteiden, rakennelmien ja 
laitosten sijoittamisen omistamalleen alueelle. Telekaapeleiden ja -
laitteiden osalta vastaava oikeus on asetettu sähköisen viestinnän pal-
veluista annetun lain (917/2014) 229 §:ssä.

Kuntaliitto sekä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry 
ovat julkaisseet vuonna 2006 laatimansa mallin kunnan ja teleyrityksen 
yhteistoimintasopimuksesta. Helsingin kaupunki on tehnyt tähän malliin 
pohjautuvat yhteistoimintasopimukset (Khs 28.1.2013 § 133) merkittä-
vimpien Helsingissä toimivien teleyhtiöiden eli DNA Oyj:n, Elisa Oyj:n ja 
Telia Finland Oy:n kanssa.

Telia Finland Oyj on 31.10.2019 sopinut liiketoimintakaupasta, joka tuli 
voimaan 1.4.2020, ja jonka seurauksena Telia Finland Oyj luovuttaa 
Avoin kuitu -valokuituverkkoon liittyvän liiketoimintansa ja siihen kuulu-
vat valokuituverkot Valokuitunen Oy:lle Helsingissä alueilla Jollas, Ha-
kuninmaa, Koskela, Maununneva, Tapanila ja Käpylä. Valokuitunen Oy 
tulee siten merkittävissä määrin omistamaan ja rakentamaan valokuitu-
verkkoa Helsingin kaupungin yleisillä alueilla.
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Valokuitunen Oy ei ole liittynyt yhteisrakentamisesta tehtyyn sopimuk-
seen (Khs 19.12.2016 § 1150, Yhteinen kunnallistekninen työmaa 
(YKT) -sopimus), mutta yhteistoimintasopimus kannustaa Valokuitunen 
Oy:ä osallistumaan yhteisrakentamishankkeisiin ja siten osaltaan vä-
hentää erillisten katutöiden määrää ja niistä aiheutuvia häiriöitä. 

Sopimusneuvottelut

Kaupunki on hyväksynyt Avoin kuitu -valokuituverkkoon liittyvien sijoi-
tuslupien ja -sopimusten siirron Telia Finland Oyj:ltä Valokuitunen 
Oy:lle sillä ehdolla, että Valokuitunen Oy solmii kaupungin kanssa Telia 
Finland Oyj:n yhteistoimintasopimusta vastaavan yhteistoimintasopi-
muksen. 

Kaupungin ja Telia Finland Oyj:n välisen yhteistoimintasopimuksen eh-
tojen mukaan kyseiseen sopimukseen perustuvat oikeudet ja velvolli-
suudet olisi ollut mahdollista siirtää liiketoiminnan luovutuksen yhtey-
dessä Valokuitunen Oy:lle kaupunkia kuulematta. Liiketoimintakaupan 
yhteydessä teleyhtiöt päätyivät ratkaisuun, jossa Valokuitunen Oy sol-
mii kaupungin kanssa oman yhteistoimintasopimuksen sen sijaan, että 
siitä olisi tullut osapuoli kaupungin ja Telia Finland Oyj:n väliseen yh-
teistoimintasopimukseen.  

Valokuitunen Oy käynnisti neuvottelut kaupungin kanssa Telia Finland 
Oyj:n ja kaupungin välistä yhteistoimintasopimusta vastaavan yhteis-
toimintasopimuksen laatimiseksi 9.10.2020. Osapuolet ovat päässeet 
yhteisymmärrykseen sopimuksen sisällöstä ja sen allekirjoittamisesta 
toukokuussa 2021.

Yhteistoimintasopimuksen sisältö

Sopimus koskee Valokuitunen Oy:n omistamia laitteita, jotka ovat sijoi-
tettuina tai joita sijoitetaan kaupungin omistuksessa tai hallinnassa ole-
ville yleisille alueille.

Sopimuksen sisältö vastaa pääosin aiemmin muiden teleyritysten 
kanssa solmittuja yhteistoimintasopimuksia. Olennainen muutos aiem-
piin sopimuksiin on yhteisrakentamishankkeisiin osallistumista kannus-
tava kirjaus.

Yhteistoimintasopimuksella sovitaan oikeuksista, velvollisuuksista ja 
menettelytavoista, jotka liittyvät Valokuitunen Oy:n johtojen, laitteiden ja 
rakennelmien sijoittamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon. Lisäksi sovi-
taan laitteiden siirtämisestä ja siirrosta aiheutuvien kustannusten jaka-
misesta kaupungin ja Valokuitunen Oy:n välillä.

Keskeiset periaatteet siirtokustannusten jaon osalta ovat:
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Ensimmäisen asemakaavan yleisten alueiden toteuttamisen vuoksi teh-
tävät olemassa olevien laitteiden siirrot Valokuitunen Oy suorittaa 
omalla kustannuksellaan. Olemassa oleville runkolinjoille pyritään 
asemakaavassa varaamaan alue. Muutoin kaupungin aloitteesta tehtä-
vissä siirroissa yleisillä alueilla kustannukset jaetaan sopimuksessa 
mainitulla tavalla kaupungin ja Valokuitunen Oy:n kesken. Kustannus-
jakoon vaikuttaa laitteiden ikä. Kaupungin osuus kustannuksista vähe-
nee laitteiden iän kasvaessa. Ikävähennyksen määrittelyssä on huo-
mioitu rakenteen keskimääräinen käyttöaika.

Mikäli kaupungin omistamalla yleisellä alueella olevia Valokuitunen 
Oy:n laitteita joudutaan siirtämään muun kuin kaupungin aloitteesta, 
vastaa siirtoaloitteen tekijä kustannuksista. Valokuitunen Oy:n omasta 
aloitteesta aiheutuvista siirroista ja laitteiden kapasiteetin lisäyksistä ai-
heutuvista kustannuksista vastaa Valokuitunen Oy. Jos laitteen sijoit-
tamissopimus on tehty tilapäisenä, vastaa siirtokustannuksista Valokui-
tunen Oy. 

Lisäksi mikäli laitteen rakentamisesta on kulunut alle viisi vuotta ja Va-
lokuitunen Oy:llä on ollut laitteen rakentamisen aikana tiedossa laitetta 
koskeva tuleva siirtotarve, maksaa siirtokustannukset kokonaan Valo-
kuitunen Oy. Tällä kannustetaan Valokuitunen Oy:ä osallistumaan 
YKT-sopimuksen mukaisiin yhteisrakentamishankkeisiin ja siten osal-
taan vähentämään erillisten katutöiden määrään ja niistä aiheutuvia 
häiriöitä.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä 
taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vää-
ristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotan-
nonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsen-
valtioiden väliseen kauppaan.

Valokuitunen Oy:n kanssa tehtävän yhteistoimintasopimuksen valmis-
telun yhteydessä on arvioitu, sisältyykö sopimukseen SEUT 107(1) ar-
tiklan mukaista valtiontukea. Yhteistoimintasopimuksella sovitaan so-
pimuksessa yksilöityjen laitteiden siirtämisestä ja siirrosta aiheutuvien 
kustannusten jakamisesta kaupungin ja Valokuitunen Oy:n välillä. Jul-
kisyhteisöjen toteuttamat taloudelliset transaktiot eivät anna etua, ei-
vätkä näin ollen ole valtiontukea, jos niissä noudatetaan tavanomaisia 
markkinaehtoja (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 
262/01 kohta 74). Valokuitunen Oy ei saa yhteistoimintasopimuksesta 
SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska yhteistoimintasopimuksen 
perusteella maksettavat korvaukset ovat markkinaehtojen mukaisia.
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Yhteistoimintasopimuksen vaikutukset

Yhteistoimintasopimuksella sujuvoitetaan merkittävästi yhteistyötä so-
pimuskumppanin kanssa kaupunkiympäristön toimialan vastuulla ole-
vissa sijoitussopimusten laadinnan, maankäytön suunnittelun ja kehit-
tämisen sekä katujen ja yleisten alueiden suunnittelun ja rakentamisen 
prosesseissa.

Yhteistoimintasopimus tulee nopeuttamaan hankekohtaisten sijoitusso-
pimusten käsittelyä, koska yrityksen sijoitussopimuksen ehdot ovat va-
kioidut eikä yrityksen tarvitse sen vuoksi erikseen allekirjoittaa kutakin 
sijoitussopimusta.

Sopimuksessa on määritelty maankäytön suunnittelun ja kehittämisen 
osalta menettelytavat, joihin osapuolet sopimuksella sitoutuvat. Kau-
punkirakenteen tiivistyessä yhdyskuntaa palvelevalle tekniselle raken-
teelle on yhä haastavampaa löytää tarvittavaa tilaa. Yhteistyö maan-
käytön suunnittelun kaikissa vaiheissa on teknisten laitteiden optimaali-
sen toiminnan varmistamiseksi ensisijaisen tärkeää. Kaavatalouden 
suunnittelun kannalta on myös tarpeen pystyä ennakoimaan tulevien 
siirtotarpeiden kustannuksia mahdollisimman realistisesti.

Kaupunkiympäristön toimialalla on käynnissä vuositasolla noin 300 ka-
dunrakentamishanketta. Yhteistoimintasopimuksen perusteella on 
mahdollista ennakoida siirroista aiheutuvia kustannuksia sekä vastuita 
ja näin osaltaan sujuvoittaa katuhankkeiden läpimenoa.

Siirtokustannuksilla voi hankkeesta riippuen olla hyvinkin suuri vaikutus 
hankkeen kustannusarvioon, ja kustannusten ennakointi mahdollistaa 
myös niiden huomioimisen jo hankkeiden budjetointivaiheessa.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 § 3 momentin mukaan 
kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädet-
ty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luotta-
mushenkilölle. Yhteistoimintasopimuksessa sovittavaa johtosiirtojen 
kustannusjaon periaatteista päättämistä koskevaa toimivaltaa ei ole 
säädetty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai 
luottamushenkilölle.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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Liitteet

1 Yhteistoimintasopimus Valokuitunen Oy
2 Taulukko siirtokustannusten jaosta
3 TeliaSonera Finland Oyj yhteistoimintasopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 17.08.2021 § 378

HEL 2021-006457 T 00 01 06

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle hyväksyttä-
väksi liitteenä 1 olevan Valokuitunen Oy:n kanssa tehtävän yhteistoi-
mintasopimuksen ja oikeuttamaan kaupunkiympäristön toimialajohtajan 
tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan edellä mainitun yhteistoimin-
tasopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä kor-
jauksia ja tarkennuksia.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Eva-Lisa Karlsson, projektinjohtaja, puhelin: 310 64387

eva-lisa.karlsson(a)hel.fi
Inkeri Lehmusoksa, lakimies, puhelin: 310 22794

inkeri.lehmusoksa(a)hel.fi
Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi
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§ 701
Kaupunginhallituksen 21.6.2021 § 486 tekemän päätöksen täytän-
töönpano

HEL 2021-005289 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus valtuutti kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuu-
den kehittäminen ja tontit -palvelun sopimukset ja toiminnanohjaus -
tiimin päällikön allekirjoittamaan kaupunginhallituksen 21.6.2021 § 486 
päätöksen mukaiset sopimusalueen 3 rakennuttajasopimuksen mukai-
set kauppakirjat Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n A-osakkeista. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 21.6.2021 § 468 päättänyt Kruunuvuorenrannan 
Palvelu Oy:n (palveluyhtiö) toiminta-alueen laajentamisesta päätöksen 
liitteen mukaiselle sopimusalueelle 3. Lisäksi kaupunginhallitus on hy-
väksynyt sopimusalueen 3 rakennuttajasopimuksen sekä merkintä- ja 
käyttösopimuksen sekä oikeuttanut kaupunkiympäristön toimialan 
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sopimukset ja toimin-
nanohjaus -tiimin päällikön allekirjoittamaan sopimusalueen 3 osalta 
rakennuttajasopimuksen.

Päätöksen mukaan kaupunki sitoutuu rakennuttajasopimuksessa 
myymään kohtuullisin ja tavanomaisin ehdoin kunkin kaupungin omis-
taman varaamattoman asuntotontin osalta merkitsemänsä A-osakkeen 
uudelle varauksensaajalle sekä samalla huolehtimaan kauppakirjassa 
siitä, että ostaja sitoutuu uutena osapuolena rakennuttajasopimuksen 
mukaisiin oikeuksiin ja velvoitteisiin. Kaupunkiympäristön toimialan 
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sopimukset ja toimin-
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nanohjaus -tiimi huolehtii kaupungin osalta palveluyhtiön A-osakkeisiin 
liittyvien kauppakirjojen allekirjoittamisesta tontin vuokrasopimuksen/ 
kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. 

Kaupunginhallitus ei ole päätöksen 21.6.2021 § 468 yhteydessä päät-
tänyt kaikista päätöksen täytäntöönpanon edellyttämistä toimista, kuten 
edellä mainittuihin A-osakkeisiin liittyvien kauppakirjojen allekirjoittami-
seen tarvittavista valtuutuksista. Päätösehdotus vastaa kaupunginhalli-
tuksen 21.6.2021 § 468 päätöksen edellyttämiä täytäntöönpanotoimia. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.06.2021 § 486

HEL 2021-005289 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus:

 oikeuttaa Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n (Y-tunnus 2634260-7) 
laajentamaan toiminta-aluettaan liitteestä 1 ilmenevälle sopimusa-
lueelle 3 

 hyväksyy liitteenä 2 ja 3 olevat sopimusalueen 3 rakennuttajasopi-
muksen ja merkintä- ja käyttösopimuksen

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita Kruunuvuorenrannan 
Palvelu Oy:n laajentumisvaiheessa merkitsemään Helsingin kau-
pungin lukuun sopimusalueen 3 osalta Kruunuvuorenrannan Palve-
lu Oy:n A-osakkeet kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotanto-
palvelulle varattujen ja kaupungin omistamien varaamattomien tont-
tien osalta (A-osake/tontti, yhteensä 43 A-osaketta)
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 osoittaa 43 000 euroa talousarvion kohdasta 8 06 02 Muut kohteet 
kaupunginhallituksen käytettäväksi kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston käyttöön palveluyhtiön A-osakkeiden merkitse-
mistä varten (A-osake/1 000 euroa)

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhdessä 
sopimusalueen 3 tonttien varauksensaajien ja muiden maanomista-
jien kanssa Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n toiminta-alueen laa-
jentamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet

 kehottaa kaupunkiympäristölautakuntaa huolehtimaan siitä, että so-
pimusalueen 3 asuntotonttien varaus- ja luovutusehtoihin sisällyte-
tään tonttien vuokralaisille tai omistajille velvollisuus kaupungin 
määräämin ehdoin tehdä liitteen 3 mukainen merkintä- ja käyttöso-
pimus Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n kanssa, merkitä/maksaa 
käyttämiensä palvelukonseptien mukaisesti palveluyhtiön C3- ja/tai 
D-osakkeita palveluyhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana ja 
ehdoin sekä suorittaa palveluyhtiölle investointikustannusten katta-
miseksi edellä mainittujen osakkeiden merkintähinnat indeksitarkis-
tuksineen

 oikeuttaa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sopimuk-
set ja toiminnanohjaus-tiimin päällikön allekirjoittamaan sopimusa-
lueen 3 osalta rakennuttajasopimuksen

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.05.2021 § 281

HEL 2021-005289 T 00 01 06

Haakoninlahti 2, Koirasaaret, Kruunuvuori, Kruunuvuorenrannan keskuskorttelit, Rannat, puisto ja 
palvelukortteli, Stansvikinkallio

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus

 oikeuttaa Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n (Y-tunnus 2634260-7) 
laajentamaan toiminta-aluettaan liitteestä 1 ilmenevälle sopimusa-
lueelle 3 
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 hyväksyy liitteinä 2 ja 3 olevat sopimusalueen 3 rakennuttajasopi-
muksen ja merkintä- ja käyttösopimuksen

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita Kruunuvuorenrannan 
Palvelu Oy:n laajentumisvaiheessa merkitsemään Helsingin kau-
pungin lukuun sopimusalueen 3 osalta Kruunuvuorenrannan Palve-
lu Oy:n A-osakkeet asuntotuotantopalvelulle varattujen ja kaupungin 
omistamien varaamattomien tonttien osalta (A-osake/tontti, yhteen-
sä 43 A-osaketta)

 osoittaa 43 000 euroa talousarvion kohdasta 8 06 02 Muut kohteet 
kaupunginhallituksen käytettäväksi kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston käyttöön palveluyhtiön A-osakkeiden merkitse-
mistä varten (A-osake/1 000 euroa)

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhdessä 
sopimusalueen 3 tonttien varauksensaajien ja muiden maanomista-
jien kanssa Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n toiminta-alueen laa-
jentamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet

 kehottaa kaupunkiympäristölautakuntaa huolehtimaan siitä, että so-
pimusalueen 3 asuntotonttien varaus- ja luovutusehtoihin sisällyte-
tään tonttien vuokralaisille tai omistajille velvollisuus kaupungin 
määräämin ehdoin tehdä liitteen 3 mukainen merkintä- ja käyttöso-
pimus 3 Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n kanssa, merki-
tä/maksaa käyttämiensä palvelukonseptien mukaisesti palveluyh-
tiön C3- ja/tai D-osakkeita palveluyhtiön hallituksen määräämänä 
ajankohtana ja ehdoin sekä suorittaa palveluyhtiölle investointikus-
tannusten kattamiseksi  edellä mainittujen osakkeiden merkintähin-
nat indeksitarkistuksineen.

 oikeuttaa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sopimuk-
set ja toiminnanohjaus-tiimin päällikön allekirjoittamaan sopimusa-
lueen 3 osalta rakennuttajasopimuksen mukaiset kauppakirjat 
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n A-osakkeista. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

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

martti.tallila(a)hel.fi
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§ 702
Kiinteistö Oy Auroranlinnan vuokrausehtojen muuttaminen

HEL 2021-010004 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Ar-
hinmäen ehdotuksesta.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää muuttaa kaupunginvaltuuston 24.10.2001, § 
302 hyväksymää Kiinteistö Oy Auroranlinnan perustamispäätöksessä 
määriteltyä huoneistojen vuokrauksen määräaikaisuutta koskevaa pe-
riaatetta siten, että huoneistojen vuokrauksen määräaikaisuudesta luo-
vutaan. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että Kiinteistö Oy Auroranlin-
na voi jatkossa itse määritellä huoneiston vuokrauksessa sovellettavat 
ehdot.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Helsingin kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Auroranlinnan (yhtiö) koko 
osakekannan. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on osana 
Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja hankkia omistukseensa tai 
vuokraoikeudella hallita tontteja, omistaa ja hallita tonteilla olevia tai 
niille rakennettavia asuinrakennuksia sekä omistaa ja hankkia omistuk-
seensa asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja käydä niil-
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lä kauppaa. Yhtiö antaa hallitsemansa huoneistot vuokralle. Yhtiön toi-
mialana on lisäksi Helsingin kaupungin tai sen tytäryhtiöiden omista-
mien asuntojen välittäminen vuokralle ja näihin asuntoihin liittyvät hal-
linnointipalvelut sekä asuntojen hallinnointipalveluiden tuottaminen 
Helsingin kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille.

Kaupunginvaltuusto on 24.10.2001, 302 § päättänyt vuokra-asuntojen 
tarjontaan perustuvan yhtiön Kiinteistö-oy Auroranlinnan perustamises-
ta. Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että perustettavan yhtiön toimin-
nassa noudatetaan seuraavia periaatteita:

 Kaikki asunnot vuokrataan markkinavuokralla.
 Fuusion jälkeen hankitut uudet asunnot vuokrataan määräaikaisilla 

vuokrasopimuksilla.
 Asunnot, joita ei tarvita kaupungin työsuhdeasunnoiksi, vuokrataan 

yleisille vuokramarkkinoille tai kaupunginhallituksen erikseen päät-
tämän tarkoituksen mukaisesti.

Päätöksen perusteluissa on yhtiön asuntojen käyttötarkoituksesta sekä 
asunnonjaosta kirjattu seuraavasti:

 Joustavuuden vuoksi yhtiön asunnot vuokrattaisiin aina määräajak-
si, esim. 3–5 vuodeksi. Jotta omaisuus voidaan realisoida on mää-
räaikaisuus välttämätöntä niissä tapauksissa, joissa asunnon rahoi-
tus perustuu pääomalainaan. Nykyisten työsuhdeasunto käytössä 
olevien huoneistojen kohdalla noudatetaan kuitenkin nykyistä käy-
täntöä. Uudet työsuhdekäyttöön osoitettavat asunnot vuokrataan 
ao. hallintokunnalle määräaikaisena. Työsuhdeasukkaan vuokra-
suhteen ehdot päätetään Khssa.

 Asuntojen osoittaminen eri käyttötarkoituksiin samoin kuin asunnon-
jaon periaatteet päätetään Khssa.

 Asunnot, joita ei tarvita työsuhdeasunnoiksi, vuokrataan joko suo-
raan vuokralaisille yleisten vuokramarkkinoiden menettelyin tai tiet-
tyyn Khn erikseen päättämään erikoistarkoitukseen, jollainen voi ol-
la esimerkiksi kaupungin elinkeinopolitiikan tukeminen. Vuokrasuh-
teet ovat määräaikaisia ja vuokrat markkinavuokria. Yleiseen käyt-
töön tarkoitettujen asuntojen vuokralaisvalinnan suorittaa yhtiö. 
Kaupunginhallituksen päättämissä erikoistarkoituksissa noudate-
taan päätöksessä mainittua menettelyä.

Vuokrasuhteen määräaikaisuudesta luopuminen

Yhtiön kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavaksi asetettu 
tavoite on, että yhtiön vuokra-asuntojen taloudellinen käyttöaste on vä-
hintään 97 %, huomioituna peruskorjauksessa olevien kiinteistöjen tyh-
jillään olo. Yhtiön käyttöaste on kevään 2021 aikana laskenut aiempien 
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vuosien noin 97 %:n tasosta. Heinäkuun 2021 käyttöaste oli noin 95 %, 
mitä on pidettävä huolestuttavana tasona.

Käyttöasteen heikkeneminen on havaittu Kiinteistötieto Oy:n raportin 
(KTI asuntovuokravertailu 2021) mukaan yleisestikin pääkaupunkiseu-
dun markkinoilla, mutta yhtiön asuntojen osalta suurimmaksi halutta-
vuutta heikentäväksi tekijäksi asuntojen vuokrauksessa on arvioitu 
vuokrasopimuksien määräaikaisuus. Määräaikaisuus vähentää merkit-
tävästi kiinnostusta yhtiön asuntoihin jo niiden ilmoitusvaiheessa. Li-
säksi vuokrasuhteen määräaikaisuus mietityttää vuokralaisehdokkaita 
usein vielä vuokraustilanteessa, vaikka asunto muilta osin olisi todettu 
vastaavan vuokralaisehdokkaan tarpeita. Tietoisuus määräajan päät-
tymisestä lisää vuokralaisen halua hakeutua toiselle vuokranantajalle, 
vaikka asunto edelleen vastaisi asumistarpeita, koska vuokralaiselle on 
mahdollista ilmoittaa mahdollisuudesta jatkosopimukseen vasta muu-
tama kuukausi ennen määräajan päättymistä. 

Lisäksi voidaan todetaan, että yhtiöllä ei enää ole perustamispäätök-
sessä mainittua pääomalainaa, jonka vuoksi määräaikaisuus on katsot-
tu välttämättömäksi. Myöskään perustamispäätöksessä mainittu yhtiön 
omaisuuden realisointiin liittyvä joustavuus ei ole yhtiön nykytoiminnan 
kannalta perusteltu. Yhtiön yleisille vuokramarkkinoille vuokrattujen
huoneistojen vuosittainen vaihtuvuus on noin 22 %, joka on käytännös-
sä selvästi ylittänyt kaupungin vuokra-asuntotarpeen.

Vuokrasopimusten määräaikaisuus, jonka on yhtiön perustamisen ai-
kaan uskottu tuovan joustavuutta yhtiön toimintaan ja edesauttavan 
tyydyttämään Helsingin kaupungin työsuhdeasentojen tarpeen, vaikeut-
taa nykyisin yhtiön toimintaa sekä sellaisten asumispalveluiden tuotta-
mista helsinkiläisille, jollaisia helsinkiläiset haluavat ja tarvitsevat. Tä-
män johdosta on perusteltua luopua vuokrasopimusten määräaikaisuu-
den vaatimuksesta. 

Jatkossa on tarkoituksenmukaista, että yhtiö voi itse määritellä vuok-
rauksen käytännön ehdot. Kaupungin mahdolliset linjaukset ja suosi-
tukset vuokrauksen ehdoista voidaan tarpeen mukaan päättää yhteisö-
kohtaisessa omistajastrategiassa.

Toimivalta

Hallintosäännön mukaan 8 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan kaupun-
ginhallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädetty tai 
määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamus-
henkilölle.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Auroranlinna Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Konserniohjaus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 670

HEL 2021-010004 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.09.2021 Pöydälle

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

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Maarit Vie-
rusen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2021 157 (182)
Kaupunginhallitus

Asia/25
27.09.2021

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

§ 703
Valtuutettu Mari Rantasen toivomusponsi Etelä-Karjalan mallin käyt-
töönotosta kouluissa tapahtuvien lainvastaisten tekojen käsittelys-
sä

HEL 2021-005073 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginvaltuuston 21.4.2021 hy-
väksymän toivomusponnen johdosta tehdyn selvityksen ja toimittaa 
selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialalla käytettävää kiusaamisen vastaista KVO13-ohjelmaa on syytä 
täydentää siten, että Etelä-Karjalan mallin mukainen tai sitä vastaava 
toimintamalli kirjataan osaksi KVO13-ohjelmaa ja kyseisen toimintamal-
lin sisällöt otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja muissa lasten ja 
nuorten kanssa toimivissa yhteisöissä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus päättää seuraavasti:

"Kaupunginhallitus toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 
käytettävää kiusaamisen vastaista KVO13-ohjelmaa on syytä täyden-
tää siten, että Etelä-Karjalan mallin mukainen tai sitä vastaava toimin-
tamalli kirjataan osaksi KVO13-ohjelmaa ja kyseisen toimintamallin si-
sällöt otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja muissa lasten ja nuor-
ten kanssa toimivissa yhteisöissä."

Kannattaja: Maarit Vierunen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Jussi Halla-ahon vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin poliisilaitoksen lausunto, 28.6.2021
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginvaltuuston 21.4.2021 
hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyn selvityksen ja toimittaa 
selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 21.4.2021 nuorten aloitteita ajalta 9.6.−31.12.2020 kau-
punginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mari Rantasen toivomusponnen 
"Valtuusto edellyttää selvitettävän Etelä-Karjalassa käytössä olevaa 
mallia kouluissa tapahtuvien rikosten ja lainvastaisten tekojen käsitte-
lystä käyttöönotettavaksi myös Helsinkiin."

Koulussa tapahtuva kiusaaminen, väkivalta ja muu lainvastainen toi-
minta on ongelma niin Helsingissä kuin muissakin kunnissa ja ongel-
maa on pyritty ratkaisemaan kunkin kunnan ja sen sisäisten alueiden
rakenteista, ilmiöistä ja lähtökohdista käsin.

Helsingissä on voimassa suunnitelmallinen ja johdonmukainen kiu-
saamisen vastainen ohjelma (KVO13), jonka puitteissa tehdään laaja-
alaista yhteistyötä kaupungin sisäisten sekä ulkoisten sidosryhmien vä-
lillä kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Ohjelmalla pyritään erityisesti 
tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään kiusaamista, mutta myös puut-
tumaan ja jälkihoitamaan tilanteita oikealla tavalla.

Etelä-Karjalassa koulujen, poliisin, sosiaali- ja terveyspiirin sekä kun-
tien edustajista koostuva ryhmä on antanut koko maakuntaan yhteisen 
ohjeistuksen, jonka mukaisesti lainvastaisiin tekoihin puututaan. Ohjeis-
tuksessa on tapauskohtaisia ohjeita eri kiusaamistilanteisiin. Koulun 
toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa teon välitön keskeyttäminen ja 
ilmoitus kaikkien osapuolten huoltajille. Käytännössä Etelä-Karjalan 
malli tarkoittaa siis sitä, että jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa 
lainvastaisen teon, asiasta tehdään rikosilmoitus. Tekijä ohjataan kes-
kusteluryhmään, jossa on tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustele-
massa molempien huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja. Toi-
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mintamallilla pyritään siihen, että rikoksen tunnusmerkit täyttävät ta-
paukset käsitellään lainvastaisina tekoina eikä kiusaamisena. 

K-0 -toiminta

K-0 -toiminta on yksi KVO13-ohjelman toimintatapa, joka on Aseman 
Lapset ry:n kehittämä toimintamalli pitkittyneisiin kiusaamistilanteisiin, 
joissa koulun omat voimavarat tilanteen selvittämiseen ovat riittämät-
tömät. Tällaisia tapauksia oli Helsingissä keväällä 2021 noin 20 kappa-
letta. K- 0 -työtä tehdään aina yhteistyössä koulun omien toimijoiden 
kanssa. Mallia tullaan vertaamaan Etelä-Karjalan malliin ja toimintaa 
kehitetään eteenpäin. K-0 tekee yhteistyötä Ankkuri-toiminnan kanssa.

Poliisisosiaalityö ja Ankkuri-toimintamalli

Sosiaali- ja terveystoimialalla on toiminut vuodesta 2012 asti moniam-
matillinen Ankkuri-malli, jossa pyritään puuttumaan nuorten rikolliseen 
toimintaan ennalta estävästi. Ankkurin sosiaalityö on alusta asti ollut 
osa poliisisosiaalityön yksikköä, mihin kuuluu myös aloitteessa viitattu 
lakisääteinen nuorten rikos- ja oikeusedustustoiminto. Alle 15-vuotiaan 
lainvastaisesta teosta tehdään rikosilmoitus koulun tai
muun toimijan aloitteesta, ja kyseinen tapahtuma käsitellään poliisia-
semalla nuoren, huoltajan, poliisin, sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa 
psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Nuorten oikeusedustuksen sosi-
aalityöntekijä työskentelee 15–17-vuotiaiden nuorten asioissa ja Ankku-
ri-ryhmän sosiaalityöntekijä kohdistaa työtä enemmän alle 15-
vuotiaiden nuorten rikosasioihin. Tämä toimintamalli kattaa koulujen li-
säksi muut tapahtuma- ja toimintaympäristöt.

Väkivallan ja muun rikollisuuden vähentäminen

Lastensuojelulain 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja ilmoittamaan 
myös poliisille, mikäli heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen 
perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistunut väkivaltaa tai 
seksuaalista väkivaltaa. Koulun tulee siten tehdä ilmoitus poliisille, jos 
lasta on esimerkiksi kiusaamistarkoituksessa pahoinpidelty.

Helsingin Poliisilaitoksen osalta nuorten tekemien rikosten ennaltaeh-
käisy on vastuutettu hälytys- ja valvontayksikön ennalta estävälle toi-
minnolle ja jo tapahtuneiden rikosten tai rikollisten tekojen tutkinta ri-
kostorjuntayksikön nuorisoryhmälle. Rikosten ennaltaehkäisemiseksi 
poliisilaitos tekee päivittäistä yhteistyötä kaupungin koulujen kanssa. 
Koulut ovat matalalla kynnyksellä yhteydessä ennalta estävään toimin-
toon päivittäisten ongelmatapausten ratkaisemiseksi. Yhteydenotto on 
keskitetty yhteen paikkaan saavutettavuuden varmistamiseksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Kiusaamisella voi tutkitusti olla vakavia pitkäaikaisia ja traumatisoivia 
vaikutuksia lasten ja nuorten terveyteen, hyvinvointiin ja toimintaky-
kyyn, minkä vuoksi kiusaamisongelmaan tulee puuttua suunnitelmalli-
sesti, tehokkaasti ja proaktiivisesti. Kiusatuksi joutuneet lapset ja nuoret
kärsivät erityyppisistä vertaissuhdeongelmista, kuten ystävien vähyys, 
pelko ystävien menettämisestä, luokkayhteisöön kuulumattomuuden 
tunne ja luottamuksen puute vertaisiin. Kiusatuksi joutuminen on myös 
suoraan yhteydessä yleiseen ahdistuneisuuteen, sosiaaliseen ahdistu-
neisuuteen,
huonoon itsetuntoon ja kielteiseen minäkuvaan, yksinäisyyteen, itsetu-
hoajatuksiin ja masentuneisuuteen.

Kiusaamisen vastainen työ Helsingissä

Lausunnonantajien näkemyksen mukaan Helsingissä tehdään päivit-
täin suunnitelmallista ja tiivistä käytännön yhteistyötä muun muassa 
lasten ja nuorten, perheiden, järjestöjen, poliisin sekä kaupungin kes-
ken kiusaamisen ja väkivallan vähentämiseksi kouluissa, kaduilla ja so-
siaalisessa mediassa. Tavoitteena on, että nuorten rikolliseen oirehdin-
taan ja kiusaamiseen puututaan jo varhaisessa vaiheessa ja nuorten ri-
kokset tutkitaan tehokkaasti ja viivytyksettä.

Helsingin poliisilaitos pitää lausunnossaan Helsingin yhteistyömallia 
Etelä-Karjalan mallia laajempana ja monipuolisempana. Sen mukaan 
Helsingin toimintamalli kohdentuu puuttumisen osalta varhaisempaan
vaiheeseen. Lisäksi Helsingin mallissa kouluissa tapahtuvien rikosten 
tutkinta on keskitetty tietylle tutkintaryhmälle muun muassa tarvittavan 
asiantuntemuksen varmistamiseksi.

Kaupungin sisäisenä lastensuojelun, perhesosiaalityön sekä perusope-
tuksen yhteistyönä viimeistellään parhaillaan KVO13-ohjelman pohjalta 
yhteistoimintaohjetta kiusaamisväkivallan ehkäisyyn, tunnistamiseen ja 
puuttumiseen. Ohjeistuksessa pyritään kuvaamaan konkreettisesti toi-
mijoiden
tehtäviä, keinoja ja vastuita kiusaamisasiassa. 

Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon 
ja toteaa, että KVO13-ohjelma vastaa monilta osin Etelä-Karjalan toi-
mintamallia ja käytäntöjä. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä yhteistyön 
ja toimintamallien edelleen kehittämistä ja hyväksi todettujen toiminta-
mallien vakiinnuttamista kiusaamisen vastaisessa työssä.

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan, sosiaali- ja terveys-
lautakunnan sekä Helsingin poliisilaitoksen lausunnot. Vastaus on kas-
vatus- ja koulutuslautakunnan lausunnon mukainen. Sosiaali- ja ter-
veyslautakunta on äänin 7-5, yksi tyhjä, kannattanut kiusaamisen vas-
taisen KVO13-ohjelman täydentämistä siten, että Etelä-Karjalan mallin 
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mukainen tai sitä vastaava toimintamalli kirjataan osaksi KVO13-
ohjelmaa ja kyseisen toimintamallin sisällöt otetaan sellaisenaan käyt-
töön kouluissa ja muissa lasten ja nuorten kanssa toimivissa yhteisöis-
sä.

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
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin poliisilaitoksen lausunto, 28.6.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 672

HEL 2021-005073 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely
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20.09.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Maarit Vie-
rusen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.08.2021 § 172

HEL 2021-005073 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Mari Rantasen toivomusponnesta koskien Etelä-
Karjalan mallin käyttöönottoa Helsingissä:

”Toivomusponnessa edellytetään selvitettävän mahdollisuuksia ottaa 
Helsingissä käyttöön Etelä-Karjalassa käytössä oleva malli kouluissa 
tapahtuvien rikosten ja lainvastaisten tekojen käsittelystä. 

Kiusaamisongelmaa on lähestytty Helsingin lähtökohdista, ilmiöistä se-
kä rakenteista käsin. Sosiaali- ja terveystoimiala tekee suunnitelmallista 
ja tiivistä yhteistyöstä muun muassa lasten ja nuorten, perheiden, polii-
sin ja koulujen kanssa kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta kannattaa yhteistyön ja toimintamallien kehittämistä 
edelleen. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalla käytettävää kiusaamisen vastaista KVO13-
ohjelmaa on syytä täydentää siten, että Etelä-Karjalan mallin mukainen 
tai sitä vastaava toimintamalli kirjataan osaksi KVO13-ohjelmaa ja ky-
seisen toimintamallin sisällöt otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja 
muissa lasten ja nuorten kanssa toimivissa yhteisöissä.

Kiusaaminen

Koulussa tapahtuva kiusaaminen, väkivalta ja muu lainvastainen toi-
minta on ongelma niin Helsingissä kuin muissakin kunnissa ja ongel-
maa on pyritty ratkaisemaan kunkin alueen rakenteista, ilmiöistä ja läh-
tökohdista käsin. Kiusaamisongelman ratkaisemiseksi ei ole olemassa 
yhtä ratkaisua, mikä toimisi kaikkialla.
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Helsingissä on voimassa suunnitelmallinen ja johdonmukainen kiu-
saamisen vastainen ohjelma KVO 13, minkä puitteissa tehdään laaja-
alaista yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien välillä 
kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Ohjelmalla pyritään erityisesti 
tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään kiusaamista, mutta myös puut-
tumaan ja jälkihoitamaan tilanteita oikealla tavalla.

Etelä-Karjalan malli

Kiteytettynä Etelä-Karjalan mallissa on kyse siitä, että lainvastaisen 
teon tekevästä alle 15-vuotiaasta lapsesta tehdään rikosilmoitus. Tekijä 
ohjataan ryhmään, jossa on hänen ja uhrin lisäksi mukana keskustele-
massa myös molempien huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja. 
Malli painottaa eri tahojen välisen tiiviin yhteistyön merkitystä kiusaami-
songelmaan puuttumisessa.

Poliisisosiaalityö ja Ankkuri-toimintamalli

Sosiaali- ja terveystoimialalla on toiminut vuodesta 2012 asti moniam-
matillinen Ankkuri-malli, jossa pyritään puuttumaan nuorten rikolliseen 
toimintaan ennalta estävästi. Ankkurin sosiaalityö on alusta asti ollut 
osa poliisisosiaalityön yksikköä, mihin kuuluu myös lakisääteinen nuor-
ten rikos- ja oikeusedustustoiminto.

Alle 15-vuotiaan lainvastaisesta teosta tehdään rikosilmoitus koulun tai 
muun toimijan aloitteesta, ja kyseinen tapahtuma käsitellään poliisia-
semalla nuoren, huoltajan, poliisin, sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa 
psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Nuorten oikeusedustuksen sosi-
aalityöntekijä työskentelee 15–17-vuotiaiden nuorten asioissa ja Ankku-
ri-ryhmän sosiaalityöntekijä kohdistaa työtä enemmän alle 15-
vuotiaiden nuorten rikosasioihin. Tämä toimintamalli kattaa koulujen li-
säksi muutkin tapahtuma- ja toimintaympäristöt. Kouluissa tapahtuvaan 
pitkittyneisiin ja vakaviin kiusaamis- ja väkivaltatilanteisiin liittyen Ank-
kurissa tehdään yhteistyötä K-0 (Aseman Lapset) kanssa, mikä on hy-
väksi havaittu jalkautuva toimintamalli. 

Virkaa tekevä Ankkurin sosiaalityöntekijä kirjaa lapsen tietoihin tilanne-
kuvauksen tapahtumien osalta ja tekee tarvittaessa myös lastensuoje-
luilmoituksen.

Ilmoitusvelvollisuudet lastensuojelulle ja poliisille

Lastensuojelulain (417/2007) 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja 
ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he 
ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpi-
don tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen 
edellyttää mahdollista lastensuojelutarpeen selvittämistä. Koulun, polii-
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sin tai poliisisosiaalityön tulee tarvittaessa tehdä lastensuojeluilmoitus 
myös kiusaamistilanteissa. Tällöin lapsen ja perheen sosiaalihuollon tai 
lastensuojelun tuen tarve arvioidaan ja ryhdytään tarvittaviin yksilöllisiin 
tukitoimiin.

Lastensuojelulain 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja ilmoittamaan 
myös poliisille, mikäli heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen 
perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistunut väkivaltaa tai 
seksuaalista väkivaltaa. Koulun tulee siten tehdä ilmoitus poliisille, jos 
lasta on esimerkiksi kiusaamistarkoituksessa pahoinpidelty.

Lastensuojelun ja perhesosiaalityön ja perusopetuksen yhteistyö

Lastensuojelu ja perhesosiaalityö ja perusopetus valmistelevat parhail-
laan toimintaohjetta kiusaamisväkivallan ehkäisyyn, tunnistamiseen ja 
puuttumiseen yhteistyössä. Ohjeistuksessa pyritään kuvaamaan konk-
reettisesti toimijoiden tehtäviä, keinoja ja vastuita kiusaamisasiassa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kiusaamisella voi tutkitusti olla vakavia, pitkäaikaisia, ja traumatisoivia 
vaikutuksia lasten ja nuorten terveyteen, hyvinvointiin ja toimintaky-
kyyn, minkä vuoksi kiusaamisongelmaan tulee puuttua suunnitelmalli-
sesti, tehokkaasti ja proaktiivisesti. Kiusatuksi joutuneet lapset ja nuoret 
kärsivät erityyppisistä vertaissuhdeongelmista, kuten ystävien vähyys, 
pelko ystävien menettämisestä, luokkayhteisöön kuulumattomuuden 
tunne ja luottamuksen puute vertaisiin. Kiusatuksi joutuminen on myös 
suoraan yhteydessä yleiseen ahdistuneisuuteen, sosiaaliseen ahdistu-
neisuuteen, huonoon itsetuntoon ja kielteiseen minäkuvaan, yksinäi-
syyteen, itsetuhoajatuksiin ja masentuneisuuteen.”

Käsittely

31.08.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Laura Korpinen: Korjataan Kiusaaminen-alaotsikkoa edeltävä
kappale kuulumaan seuraavasti: Kiusaamisongelmaa on lähestytty 
Helsingin lähtökohdista, ilmiöistä sekä rakenteista käsin. Sosiaali- ja 
terveystoimiala tekee suunnitelmallista ja tiivistä yhteistyöstä muun 
muassa lasten ja nuorten, perheiden, poliisin ja koulujen kanssa kiu-
saamisongelman ratkaisemiseksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta kan-
nattaa yhteistyön ja toimintamallien kehittämistä edelleen. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 
käytettävää kiusaamisen vastaista KVO13-ohjelmaa on syytä täyden-
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tää siten, että Etelä-Karjalan mallin mukainen tai sitä vastaava toimin-
tamalli kirjataan osaksi KVO13-ohjelmaa ja kyseisen toimintamallin si-
sällöt otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja muissa lasten ja nuor-
ten kanssa toimivissa yhteisöissä.

Kannattaja: jäsen Seija Muurinen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Laura Korpinen)

Jaa-äänet: 5
Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Minna Lindgren, Oula Silvennoinen, Sinik-
ka Vepsä

Ei-äänet: 7
Samuel Adouchief, Maaret Castrén, Laura Korpinen, Seija Muurinen, 
Matti Niiranen, Mikko Paunio, Daniel Sazonov

Tyhjä: 1
Kati Juva

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Laura Korpisen vastaeh-
dotuksen äänin 7 - 5 (tyhjää 1).

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

17.08.2021 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

saila.nummikoski(a)hel.fi
Mika Porvari, toiminnansuunnittelija, puhelin: 040 3341703

mika.porvari(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.08.2021 § 258

HEL 2021-005073 T 00 00 03



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2021 166 (182)
Kaupunginhallitus

Asia/25
27.09.2021

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

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Mari Rantasen liitteenä olevasta toivomuspon-
nesta koskien Etelä-Karjalan mallin käyttöönottoa Helsingissä:

Toivomusponnessa edellytetään selvitettävän mahdollisuuksia ottaa 
Helsingissä käyttöön Etelä-Karjalassa käytössä oleva malli kouluissa 
tapahtuvien rikosten ja lainvastaisten tekojen käsittelystä. Etelä-
Karjalan mallissa tehdään aina rikosilmoitus, mikäli alle 15-vuotias lapsi 
tekee koulussa lainvastaisen teon. Tekijä ohjataan erityiseen ryhmään, 
jossa on tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustelemassa molempien 
huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja.

Koulussa tapahtuva kiusaaminen, väkivalta ja muu lainvastainen toi-
minta on ongelma niin Helsingissä kuin muissakin kunnissa ja ongel-
maa on pyritty ratkaisemaan kunkin kunnan ja sen sisäisten alueiden 
rakenteista, ilmiöistä ja lähtökohdista käsin. 

Helsingissä on voimassa suunnitelmallinen ja johdonmukainen kiu-
saamisen vastainen ohjelma eli KVO 13, minkä puitteissa tehdään laa-
ja-alaista yhteistyötä kaupungin sisäisten sekä ulkoisten sidosryhmien 
välillä kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Ohjelmalla pyritään erityi-
sesti tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään kiusaamista, mutta myös 
puuttumaan ja jälkihoitamaan tilanteita oikealla tavalla.

K-0 -toiminta

K-0 -toiminta on yksi KVO13-ohjelman toimintatapa, joka on Aseman 
Lasten kehittämä toimintamalli pitkittyneisiin kiusaamistilanteisiin, joissa 
koulun omat voimavarat tilanteen selvittämiseen ovat riittämättömät. 
Tällaisia tapauksia oli Helsingissä keväällä 2021 noin 20 kappaletta. K-
0 -työtä tehdään aina yhteistyötä koulun omien toimijoiden kanssa. 
Mallia tullaan vertaamaan Etelä-Karjalan malliin ja toimintaa kehitetään 
eteenpäin. K-0 tekee yhteistyötä Ankkuri-toiminnan kanssa.

Poliisisosiaalityö ja Ankkuri-toimintamalli

Sosiaali- ja terveystoimialalla on toiminut vuodesta 2012 asti moniam-
matillinen Ankkuri-malli, jossa pyritään puuttumaan nuorten rikolliseen 
toimintaan ennalta estävästi. Ankkurin sosiaalityö on alusta asti ollut 
osa poliisisosiaalityön yksikköä, mihin kuuluu myös lakisääteinen nuor-
ten rikos- ja oikeusedustustoiminto.

Alle 15-vuotiaan lainvastaisesta teosta tehdään rikosilmoitus koulun tai 
muun toimijan aloitteesta, ja kyseinen tapahtuma käsitellään poliisia-
semalla nuoren, huoltajan, poliisin, sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa 
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psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Nuorten oikeusedustuksen sosi-
aalityöntekijä työskentelee 15–17-vuotiaiden nuorten asioissa ja Ankku-
ri-ryhmän sosiaalityöntekijä kohdistaa työtä enemmän alle 15-
vuotiaiden nuorten rikosasioihin. Tämä toimintamalli kattaa koulujen li-
säksi muutkin tapahtuma- ja toimintaympäristöt.

Ilmoitusvelvollisuudet lastensuojelulle ja poliisille

Lastensuojelulain 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja ilmoittamaan 
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtä-
vässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, 
kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää 
mahdollista lastensuojelutarpeen selvittämistä. Koulun, poliisin tai polii-
sisosiaalityön tulee tarvittaessa tehdä lastensuojeluilmoitus myös kiu-
saamistilanteissa. Tällöin lapsen ja perheen sosiaalihuollon tai lasten-
suojelun tuen tarve arvioidaan ja ryhdytään tarvittaviin yksilöllisiin tuki-
toimiin.

Lastensuojelulain 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja ilmoittamaan 
myös poliisille, mikäli heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen 
perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistunut väkivaltaa tai 
seksuaalista väkivaltaa. Koulun tulee siten tehdä ilmoitus poliisille, jos 
lasta on esimerkiksi kiusaamistarkoituksessa pahoinpidelty.

Lastensuojelun ja perhesosiaalityön ja perusopetuksen yhteistyö

Lastensuojelu ja perhesosiaalityö ja perusopetus viimeistelevät parhail-
laan KVO 13-ohjelman pohjalta yhteistoimintaohjetta kiusaamisväkival-
lan ehkäisyyn, tunnistamiseen ja puuttumiseen. Ohjeistuksessa pyri-
tään kuvaamaan konkreettisesti toimijoiden tehtäviä, keinoja ja vastuita 
kiusaamisasiassa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Kiusaamisella ja koulussa tapahtuvalla väkivallalla voi tutkitusti olla va-
kavia, pitkäaikaisia, ja traumatisoivia vaikutuksia lasten ja nuorten ter-
veyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn, minkä vuoksi kiusaamis- ja 
väkivaltaongelmiin tulee puuttua suunnitelmallisesti, tehokkaasti ja 
proaktiivisesti. Kiusatuksi joutuneet lapset ja nuoret kärsivät erityyppi-
sistä vertaissuhdeongelmista kuten ystävien vähyys, pelko ystävien 
menettämisestä, luokkayhteisöön kuulumattomuuden tunne ja luotta-
muksen puute vertaisiin. Kiusatuksi joutuminen on myös suoraan yh-
teydessä yleiseen ahdistuneisuuteen, sosiaaliseen ahdistuneisuuteen, 
huonoon itsetuntoon ja kielteiseen minäkuvaan, yksinäisyyteen, itsetu-
hoajatuksiin ja masentuneisuuteen.
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Mikäli nuori tekee lainvastaisia tekoja, eikä hän joudu vastuuseen teois-
taan, on hänellä suurempi riski rikkoa lakia myöhemminkin. Rikosten 
toistuessa on riskinä, että nuori joutuu yhä syvemmälle rikolliseen elä-
mäntapaan mukaan. Nuorisorikollisille kasautuu tyypillisesti hyvin suuri 
määrä erilaisia psykososiaalisia ongelmia. Varhainen lainvastaisiin te-
koihin puuttuminen ja sovittelu ehkäisee tutkimusten perusteella riskiä, 
että nuori ajautuu syvempään rikoskierteeseen myöhemmin.

KVO 13

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalla käytettävä kiusaamisen vastainen ohjelma KVO 13 vas-
taa melko lailla Etelä-Karjalan toimintamallia ja käytäntöjä, mutta Hel-
singin malli on hieman laajempi. Sekä Etelä-Karjalassa että Helsingissä 
kiusaamisongelmaa on lähestytty samoista lähtökohdista, ilmiöistä se-
kä rakenteista käsin ja kiusaamistilanteisiin vastataan samanlaisilla 
menetelmillä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekee suunnitelmallista ja tiivistä 
yhteistyöstä muun muassa lasten ja nuorten, perheiden, poliisin sekä 
sosiaali- ja terveystoimen kanssa kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. 
Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta kannattaa yhteistyön ja toimin-
tamallien edelleen kehittämistä ja hyväksi todettujen toimintamallien 
vakiinnuttamista.

Käsittely

17.08.2021 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Etelä-
Karjalan mallin mukainen toimintamalli kirjataan osaksi Kvo13-
ohjelmaa ja kyseinen malli otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja 
muissa lasten ja nuorten kanssa toimivissa yhteisöissä.

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Koulujen ja turvallisuu-
songelmiin; kiusaamiseen ja lainvastaisiin tekoihin ei ole kyetty puuttu-
maan riittävän tehokkaasti. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käy-
tettävä kiusaamisen vastainen ohjelma KVO 13 on jo melko laaja, mut-
ta KVO 13 ohjelmaa on syytä täydentää kirjaamalla Etelä-Karjalan toi-
mintamalli lainvastaisissa teoissa osaksi KVO 13 ohjelmaa ja jalkaut-
tamalla sen käyttö kouluihin ja muihin  lasten ja nuorten kanssa toimi-
viin yhteisöihin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
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Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Anton Björninen, pedagoginen asiantuntija, puhelin

anton.bjorninen(a)edu.hel.fi
Antti Värtö, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 88047

antti.varto(a)hel.fi
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§ 704
Valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponsi selvitetään mahdollisuudet 
rekisteröidä tai nimetä jokaiselle syntyvälle helsinkiläiselle nimik-
kopuu

HEL 2020-011169 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
7.10.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloitetta Helsinkiin 100 
000 uutta puuta kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Pilvi Torstin 
ehdottoman toivomusponnen:

" Hyväksyessään aloitteen valtuusto edellyttää selvitettävän, voisiko 
jatkosuunnittelussa luoda tavan, jolla esimerkiksi jokaiselle syntyvälle 
helsinkiläiselle on mahdollista rekisteröidä tai nimetä syntymävuonna 
nimikkopuu."
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Helsingin yleisille alueille istutetaan vuosittain noin 2 000 puuta. Hel-
singin kaupunkimetsissä suositaan jatkuvaa kasvatusta eli suuri osa 
uusista metsäpuiden taimista on olevien puiden siemenistä kehittyviä 
taimia. Helsingissä syntyy vuosittain noin 6 300– 6 500 lasta. 

Nimikkopuurekisterin mukaisten henkilötietojen kerääminen edellyttää 
oikeusperustetta. Ilman oikeusperustetta ei henkilötietojen käsittelyä 
voida tehdä. Nimikkopuurekisterin mukainen henkilötietojen keräämi-
nen ja käsittely ei ole lainmukainen peruste luovuttaa lapseen ja hänen 
vanhempaansa liittyviä tietoja. Henkilötietojen käsittely on mahdollista 
rekisteröidyn suostumuksella mutta kun kyse on alaikäisistä, tulee 
suostumus saada heidän huoltajiltaan. Lisäksi suostumus voidaan pe-
ruuttaa koska tahansa, jolloin suostumukseen perustuva henkilötietojen 
käsittely tulee lopettaa. Ei ole löytynyt tietosuojalainsäädännön mahdol-
listamaa tapaa, jolla jokaiselle syntyvälle helsinkiläiselle voitaisiin rekis-
teröidä tai nimetä syntymävuonna nimikkopuu.

Kaupunkiympäristön toimiala luo käytännön, jossa istutetaan joka vuosi 
juhlavin menoin yksi suurehko puun taimi kyseisenä vuotena syntyville 
helsinkiläisille lapsille. Puulajiksi valitaan pitkäikäiseksi tiedetty laji. 
Paikka valitaan jostakin uudesta tai peruskorjattavasta puistosta. Puun 
viereen sijoitetaan kyltti, jossa kerrotaan puun olevan omistettu tiettynä 
vuonna syntyneille lapsille, puun tieteellinen nimi, puun nimi suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi sekä mahdollisesti runo tai loru. Istutustapah-
tumasta tiedotetaan ja kaupunkilaisia kutsutaan mukaan osallistumaan 
tapahtumaan. 

Kaupunkiympäristön toimiala lisää tämän nimikkopuun Helsingin kau-
pungin puurekisteriin. Jatkossa nimikkopuu ja sen tarkka sijainti on 
mahdollista löytää puurekisterin kaikkien katsottavissa olevasta selain-
pohjaisen versiosta.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan 
lausunto. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Ponnen ehdottaja

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 673

HEL 2020-011169 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.09.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Nasima 
Razmyarin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 19.01.2021 § 14

HEL 2020-011169 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Puiden istuttaminen

Helsingin yleisille alueille istutetaan vuosittain sadoissa eri hankkeissa 
noin 2 000 puuta. Helsingin kaupunkimetsissä suositaan jatkuvaa kas-
vatusta eli suuri osa uusista metsäpuiden taimista on olevien puiden 
siemenistä kehittyviä taimia. Metsiin istutetaan puita vuosittain hyvin 
vaihteleva määrä, johon vaikuttavat sekä mahdolliset metsätuhot että 
luonnonhoidon työt. Helsingissä syntyy vuosittain noin 6 300 - 6 500 
lasta.

Kaupunkiympäristön toimialan ei ole mahdollista saada reaaliaikaista 
tietoa istutettavista puista, koska tiedot istutetuista puista toimitetaan 
puurekisteriin aina jälkikäteen. Metsäpuita ei viedä puu- eikä metsäre-
kisteriin.

Kaupunkiympäristön toimiala ei valitettavasti voi myöskään taata, säi-
lyisikö henkilökohtainen nimikkopuu syntyneen lapsen koko eliniän. 
Monet seikat vaikuttavat puun elinkaareen: puu voi kuolla tautien, tuho-
laisten tai ilkivallan takia tai se voidaan joutua poistamaan muiden syi-
den vuoksi.

Kaupunkiympäristön toimiala arvioi, että Helsingissä syntyvien lasten ja 
istutettavien puiden yhteen saattaminen vaatisi kahden henkilön vuosi-
työnpanoksen yhteydenottoineen ja rekisterin ylläpitämisineen.

Nimikkopuu ja tietosuojalainsäädäntö

Kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut selvitti, voidaanko kaupungil-
la tai toimialalla tietosuojalainsäädäntö huomioon ottaen luoda toiminta-
tapa, jossa jokaiselle syntyvälle lapselle rekisteröitäisiin tai nimettäisiin 
syntymävuonna oma nimikkopuu. Lakipalvelut totesi, että nimikkopuu-
rekisterin mukaisten henkilötietojen kerääminen edellyttäisi oikeuspe-
rusteen olemassaoloa. Ilman oikeusperustetta ei henkilötietojen käsitte-
lyä voida tehdä.

Oikeusperusteena voisi periaatteellisesti toimia lasten henkilötietojen 
käsittely suostumuksen perusteella. Kun kyse on alaikäisistä, tulisi 
suostumus saada heidän huoltajiltaan. Tämä olisi haasteellista. Suos-
tumuksen käyttö on yleisesti ottaen myös epävarmaa, koska suostu-
mus voidaan peruuttaa koska tahansa, jolloin suostumukseen perustu-
va henkilötietojen käsittely tulee lopettaa. Syntyvistä lapsista rekisteriä 
pitävältä (sote) ei voida kerätä tietoja, koska nimikkopuurekisterin mu-
kainen henkilötietojen kerääminen ja käsittely ei ole lainmukainen pe-
ruste luovuttaa sekä lapseen että hänen vanhempaansa liittyviä tietoja, 
joita pidetään arkaluonteisina.
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Ottaen huomioon edellä mainittu sekä lasten ja heihin liittyvien arka-
luonteisen henkilötietojen käsittelyn luonne ja riskit tällaista ei-
lakisääteistä tarkoitusta eli henkilökohtaisen nimikkopuun istutusta var-
ten, lakipalvelut toteaa, että se ei ole toteutettavissa oleva toimintatapa.

Yhteinen nimikkopuu lapsille

Kaupunkiympäristön toimiala luo vuodesta 2021 alkaen käytännön, 
jossa istutetaan joka vuosi juhlavin menoin yksi suurehko puun taimi 
sinä vuonna syntyville helsinkiläisille lapsille. Puulajiksi valitaan pitkäi-
käiseksi tiedetty laji. Paikka valitaan jostakin uudesta tai peruskorjatta-
vasta puistosta, ja kohde voi sijaita missä päin Helsinkiä tahansa. Puun 
viereen sijoitetaan kyltti, jossa kerrotaan puun olevan omistettu tiettynä 
vuonna syntyneille lapsille, puun tieteellinen nimi, puun nimi suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi sekä mahdollisesti runo tai loru. Istutustapah-
tumasta tiedotetaan ja kaupunkilaisia kutsutaan mukaan osallistumaan 
tapahtumaan. 

Kaupunkiympäristön toimiala lisää tämän nimikkopuun Helsingin kau-
pungin puurekisteriin. Jatkossa nimikkopuu ja sen tarkka sijainti on 
mahdollista löytää puurekisterin kaikkien katsottavissa olevasta selain-
pohjaisen versiosta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Elina Nummi, projektipäällikkö: 310 38475

elina.nummi(a)hel.fi
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§ 705
Kaupunginvaltuuston 22.9.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 22.9.2021 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

272 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

273 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

275 §, Hallintosäännön muuttaminen, kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston perustaminen

Kaupunginvaltuusto pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle, pelastuslautakunnalle ja 
kaupunginkanslialle.

276 §, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan ottaminen

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote virkaa hakeneille.

Tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, Taloushallintopalveluil-
le ja kaupunginkanslian henkilöstöosastolle.

277 §, Viikin tiedepuiston tärinäeristyksen ja sähkömagneettikentän kompensaatio-
rakenteiden hankesuunnitelma

Tiedoksi liikenneliikelaitoksen johtokunnalle.

278 §, Kottby lågstadieskolan korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

279 §, Päiväkoti Pelimannin ja Tiukun uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.
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280 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen maanalaiselle alueelle (Hakaniemi, 
Hakaniementori)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Antilooppi Ky:lle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

281 §, Pitäjänmäen Kutomotie 1 ja 9 ja lähialueen asemakaavan muuttaminen (nro 
12516)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayh-
tymälle ja kaavamuutoksen hakijoille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä ympäristö- ja lupa-
jaostolle, asemakaavoitukselle, kaupunginmuseolle, kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalle ja Kymp/Taloudentuelle.

282 §, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittäminen

Asiasta tehdään erillinen täytäntöönpanoesitys myöhemmin.

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote HSL:lle ja Vantaan kaupungille.

Tiedoksi kaupunginkanslialle, HKL:lle ja Taloushallintopalvelulle.

283 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 12-15 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

274 §, Helsingin kaupungin tilivelvollisten määrittely

Ei toimenpidettä.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 706
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 38

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 20.9.2021
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.9.2021
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 21.9.2021
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 23.9.2021
pelastuslautakunta 22.9.2021
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.9.2021
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 21.9.2021
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos 21.9.2021
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos 21.9.2021
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 23.9.2021
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta 21.9.2021
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 
690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 701, 702, 703, 704, 705 ja 706 
§:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 698, 699 ja 700 §: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
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

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

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Saara Nirkko
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Marcus Rantala Paavo Arhinmäki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 06.10.2021.


