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Kokousaika 11.04.2022 16:00 - 16:41

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali/sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Razmyar, Nasima apulaispormestari
kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Arhinmäki, Paavo apulaispormestari
Halla-aho, Jussi
Iskanius, Anniina
Koskela, Minja (etänä)
Nuorteva, Johanna
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Sarkomaa, Sari
Vanhanen, Reetta
Vierunen, Maarit
Jalovaara, Ville varajäsen
Pajunen, Jenni varajäsen

Muut

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

johtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aalto, Laura (etänä) vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-

johtaja
Hyvärinen, Silja vs. kaupunkiympäristön toimialajoh-

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

lajohtaja
Järvenkallas, Satu (etänä) kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Enroos, Asta (etänä) vs. henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2022
Kaupunginhallitus

11.04.2022

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 FI02012566

Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Mäkinen, Tuomo (etänä) vs. rahoitusjohtaja
Peltonen, Antti va. hallintojohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Turtola, Ilona viestintäasiantuntija
Nirkko, Saara hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen pormestari
259-277 §

Esittelijät

Juhana Vartiainen pormestari
259-260 §

Antti Peltonen va. hallintojohtaja
261-262 §, 270-271 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
263-269 §, 272-277 §

Pöytäkirjanpitäjä

Saara Nirkko hallintoasiantuntija
259-277 §
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§ Asia

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

260 Asia/2 V 27.4.2022, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yh-
tiöittämisen aiheuttamat muutokset vuoden 2022 talousarvioon

261 Asia/3 V 27.4.2022, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen valinta

262 Asia/4 V 27.4.2022, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

263 Asia/5 V 27.4.2022, AM-ohjelman 2020 seurantaraportti 2022

264 Asia/6 V 27.4.2022, HUS-yhtymän perussopimuksen hyväksyminen

264 Asia/6 V 27.4.2022, Godkännande av grundavtalet för HUS-
sammanslutningen

265 Asia/7 V 27.4.2022, Merisataman saarten (Eira, Ullanlinna, Kaivopuisto) 
asemakaavan muuttaminen (nro 12718)

266 Asia/8 V 27.4.2022, Vuosaaren Pärnunkatu 6:n asemakaavan muuttaminen 
(nro 12672)

267 Asia/9 V 27.4.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalo-
tontille (Kalasatama tontti 10658/10)

268 Asia/10 V 27.4.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille 
(Honkasuo, tontit 33359/1 ja 2, 33361/2 sekä 33363/10)

269 Asia/11 V 27.4.2022, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite yökaupunginosan tai -
korttelien perustamisesta

270 Asia/12 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

271 Asia/13 Kaksikielisyystoimikunnan jäsenen valinta

272 Asia/14 Edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luottamushen-
kilöjohdon tapaamiseen Tampereella 10.-11.5.2022

273 Asia/15 Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Pelastusvarusteiden ja 
-kaluston lahjoitus Ukrainaan

274 Asia/16 Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n koulusopimuksen 
sekä yhdistykselle myönnettyjen koululainojen siirtäminen Lauttasaa-
ren yhteiskoulun säätiö sr:lle

275 Asia/17 Lainojen myöntäminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle
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276 Asia/18 Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi digitaalisen kulttuuri- ja lii-
kuntasetelietuuden saavutettavuus kaikille työntekijöille

277 Asia/19 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 259
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 Anni Sinnemäen sekä varatarkastajiksi Maarit Vierusen ja 
Minja Koskelan.

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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§ 260
V 27.4.2022, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan 
yhtiöittämisen aiheuttamat muutokset vuoden 2022 talousarvioon

HEL 2021-002643 T 02 02 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen ai-
heuttamat muutokset vuoden 2022 talousarvioon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää:

A. hyväksyä Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) yhtiöittä-
misen myötä tehtävän toiminnan siirron aiheuttamat muutokset vuoden 
2022 talousarvioon liitteen 1 mukaisesti

B. oikeuttaa HKL:n omaisuuden siirrosta johtuen kaupunginhallituksen 
ylittämään vuoden 2022 talousarvioon merkityt määrärahat seuraavas-
ti:

Ta-kohta 8 06 Arvopaperit, Khn käytettäväksi

Määräraha talousarviossa 16 000 000 euroa
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Määrärahan ylitysoikeus 265 000 000 euroa kohdentuen uudelle ala-
kohdalle 8 06 04 Kaupunkiliikenne Oy:n osakkeiden merkintä

Ta-kohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

Määräraha talousarviossa 126 450 000 euroa (Kvsto 8.12.2021 § 385)

Kohdan A. mukaisen talousarviomuutoksen myötä määräraha kasvaa 
188 000 000 euroa yhtiön toteutettavaksi siirtyvien investointien rahoit-
tamiseen varautumisen johdosta, jonka jälkeen ta-kohdan määrärahan 
suuruus on 314 450 000 euroa

Määrärahan ylitysoikeus 493 000 000 euroa omaisuuden siirrosta yh-
tiölle muodostuvan velan johdosta kohdentuen uudelle alakohdalle 9 01 
02 36 Lainat Kaupunkiliikenne Oy:lle

HKL:n tammikuun 2022 lopun tilintarkastuksen ollessa vielä kesken yli-
tysoikeuksien perustana olevat määrärahojen summat voivat vielä tar-
kentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään luetellun 
mukaisina.

Esittelijän perustelut

Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto päätti 22.9.2021 (§ 282) Helsingin kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä. Kaupunginvaltuusto hy-
väksyi liikenneliikelaitoksen toiminnan siirtämisen metron infra- ja lii-
kennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja lukuun ottamatta liikelaitoksen 
liiketoimintaa välittömästi jatkamaan perustettavalle osakeyhtiölle. Sa-
malla kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkiliikenneyhtiön perustami-
seen ja liikenneliikelaitoksen toimintojen siirtoon liittyvät pääomajärjes-
telyt.

Kaupunginhallitus päätti 13.12.2021 (§ 923) yhtiöittämiseen liittyvässä 
täytäntöönpanopäätöksessä toiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siir-
toon liittyvistä järjestelyistä mukaan lukien osakemerkinnät ja lainajär-
jestelyt. Samalla kaupunginhallitus mm. kehotti kaupunginkanslian ta-
lous- ja suunnitteluosastoa valmistelemaan liikennelaitoksen yhtiöittä-
miseen liittyviä apporttiomaisuuden siirtoja koskevat ylitysoikeuspää-
tökset.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen aiheuttamat 
muutokset vuoden 2022 talousarvioon

Kaupunginvaltuuston 8.12.2021 (§ 385) hyväksymässä vuoden 2022 
talousarviossa määrärahat on annettu vuoden 2022 alussa voimassa 
olleelle organisaatiolle. Uuden yhtiön Pääkaupunkiseudun Kaupunkilii-
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kenne Oy:n (Kaupunkiliikenne Oy) toiminnan aloitusajankohta selvisi 
vuoden 2021 lopussa. Kaupunkiliikenne Oy:n toiminta alkoi 1.2.2022. 
Tämän johdosta talousarviota 2022 ja taloussuunnitelmaa 2022-2024 
muutetaan niin, että tammikuun 2022 osalta HKL on kokonaisuudes-
saan osana kaupungin talousarviota ja 1.2.-31.12.2022 osalta muute-
tussa talousarviossa on mukana se osa HKL-liikelaitoksesta, joka jää 
toimimaan liikelaitoksena Kaupunkiliikenne Oy:n aloittaessa.

Kaupunginhallitus toteaa, että HKL:n toiminnan yhtiöittäminen edellyt-
tää vuoden 2022 talousarvion rakenteen ja määrärahojen muuttamista. 
Lisäksi toiminnan yhtiöittäminen vaikuttaa vuonna 2022 toteutettavaan 
talouden seurantaan ja ennustamiseen sekä tilinpäätöksen esitysta-
paan.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen ai-
heuttamat muutokset vuoden 2022 talousarvioon on esitetty liitteessä 
1.

Muutoksen vaikutus vuoden 2022 talousarvion tuloslaskelmaan on 
neutraali. Kaupunkiliikenne Oy:n toteuttamat investoinnit rahoitetaan 
jatkossakin pääosin kaupungin toimesta ja ne lisäävät kaupungin käyt-
tömenoja. Kaupunkiliikenneyhtiön toteuttamat investoinnit lisäävät kau-
pungin käyttötaloudestaan maksamaa palvelukorvausta, joka on osa 
kaupunkistrategian mukaista käyttötalouden menoraamia. Kaupunkilii-
kenne Oy:n investoinnit tarkastellaan osana kaupungin investointikoko-
naisuutta ja ne huomioidaan kaupunkistrategian toiminnan ja investoin-
tien rahavirran alijäämätavoitteen tarkastelussa.

Investoinneista siirtyy yhtiön toteutukseen muut kuin metroliikentee-
seen liittyvät investoinnit, 216 miljoonaa euroa vuonna 2022. Kyseiset 
investoinnit suunnitellaan rahoitettavaksi kaupungin vuoden 2022 aika-
na myöntämällä 188 miljoonan euron antolainalla. Tähän liittyen kau-
pungin suunniteltua ulkoista lainanottotarvetta ja lainanoton ajoitusta 
tarkastellaan vuoden edetessä maksuvalmiuden kehittymisen myötä.

Tällä päätöksellä tehdään liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämi-
sen aiheuttamat muutokset alkuperäiseen kaupunginvaltuuston 
8.12.2021 hyväksymään talousarvioon 2022. 

Tällä päätöksellä kaupunginvaltuusto päättää myös liikenneliikelaitok-
sen toiminnan yhtiöittämisen aiheuttamista muutoksista talousarviora-
kenteeseen. Uusi talousarviorakenne ajanjaksolle 1.2. – 31.12.2022 on 
esitetty tämän päätöksen liiteasiakirjan lopussa.

Asia on valmisteltu kaupunginkanslian, kaupunkiympäristön toimialan, 
HKL:n ja Kaupunkiliikenne Oy:n kesken. Päätösehdotukseen liittyvät 
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kaupunkiympäristölautakunnan ja HKL:n johtokunnan ehdotukset ovat 
päätöshistoriassa.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen omaisuuden siirrosta johtuva vuoden 
2022 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylitys

Apporttiluovutuksen piiriin kuuluivat HKL-liikelaitoksen raitioliikentee-
seen, lauttaliiketoimintaan ja pyöräilyliiketoimintaan liittyvät liiketoimin-
takokonaisuudet sisältäen HKL:n liiketoiminnan kokonaisuudessaan lu-
kuun ottamatta metroliiketoimintaa. Liiketoiminta siirtyi varoineen, so-
pimuksineen, velkoineen, velvoitteineen, vastuineen ja varauksineen. 
Apporttiluovutuksessa omaisuuserät siirtyivät yhtiölle kirjanpitoarvosta. 
Siirtyvän apporttiomaisuuden kirjanpidollinen arvo on 758 miljoonaa eu-
roa, johon liittyen kaupunki merkitsee osakkeita 265 miljoonalla eurolla 
ja Kaupunkiliikenne Oy:n ja kaupungin välille muodostuu 493 miljoonan 
euron suuruinen velka.

Omaisuuden siirrosta ei synny merkittävää rahavirtaa kaupungin ja yh-
tiön välille vuoden 2022 tilinpäätöksessä.

8 06 Arvopaperit, Khn käytettäväksi (uusi ta-kohta 8 06 04 Kaupunkilii-
kenne Oy:n osakkeiden merkintä)

Talousarviokohdan vuoden 2022 määräraha on 16 000 000, joka tulisi 
saada ylittää enintään 265 000 000 eurolla johtuen kaupungin tekemis-
tä Kaupunkiliikenne Oy:n osakemerkinnöistä. 

Kaupunki merkitsee Kaupunkiliikenne Oy:öön siirtynyttä omaisuutta 
vasten yhtiön osakkeita noin 265 milj. eurolla. Kaupungin investointi-
menoihin aiheutuu enintään 265 milj. euron suuruinen ylitys. Siirtyvien 
omaisuuserien arvot tarkentuvat lopullisesti HKL:n vuoden 2022 tam-
mikuun lopun tilintarkastuksen valmistumisen yhteydessä.

Osakkeiden merkintähinta tulee käsitellä kirjanpidollisesti talousarvio-
määrärahan käyttönä. Osakkeiden merkintähintaa vastaava ylitys tulisi 
myöntää talousarvion kohtaan 8 06 04 Kaupunkiliikenne Oy:n osakkei-
den merkintä (uusi alakohta).

Määräraha tulisi saada ylittää enintään 265 000 000 euroa.

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi (uusi ta-kohta 9 01 02 36 
Lainat Kaupunkiliikenne Oy:lle)

Talousarviokohdan kaupunginvaltuuston 8.12.2021 (§ 282) hyväksy-
män talousarvion mukainen vuoden 2022 määräraha on 126 450 000. 
HKL:n yhtiöittämisen johdosta tehtävän toiminnan siirron myötä (kohta 
A) muutetun talousarvion mukainen talousarviokohdan määräraha on 
314 450 000 euroa, joka tulisi saada ylittää enintään 493 000 000 eu-
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rolla johtuen kaupungin ja Kaupunkiliikenne Oy:n välille muodostuvasta 
lainasta.

HKL:n Kaupunkiliikenne Oy:öön siirtyneeseen omaisuuteen kohdistu-
neista veloista sekä yhtiölle siirretystä noin 12,8 milj. euron alkukassas-
ta muodostuu kaupungin ja Kaupunkiliikenne Oy:n välille uusi noin 493 
milj. euron suuruinen velka.

Talousarviokohdan kaupunginvaltuuston 8.12.2021 (§ 282) hyväksy-
män talousarvion mukainen vuoden 2022 määräraha on 126 450 000. 
HKL:n yhtiöittämisen johdosta tehtävän toiminnan siirron myötä kohdan 
A) mukaisen talousarviomuutoksen myötä määräraha kasvaa 188 000 
000 euroa, jonka jälkeen ta-kohdan määrärahan suuruus on 314 450 
000 euroa. Määrärahalisäyksellä varaudutaan lainoittamaan Kaupunki-
liikenneyhtiön vuoden 2022 investointimenoja.

Lisäksi yhtiöittämisjärjestelyssä yhtiölle muodostuu siirtyvän omaisuu-
den sisältämästä velkaosuudesta yhtiöittämispäätöksessä kuvattu kon-
sernin sisäinen antolaina, jonka pääoman osalta tulisi samaa em. ta-
kohtaa saada ylittää enintään 493 000 000 eurolla.

Lainojen myöntäminen tulee käsitellä kirjanpidollisesti talousarviomää-
rärahan käyttönä. Lainaa vastaava ylitys tulisi myöntää talousarvion 
kohtaan 9 01 02 36 Lainat Kaupunkiliikenne Oy:lle (uusi alakohta).

Määräraha tulisi saada ylittää enintään 493 000 000 euroa.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen ai-
heuttamat muutokset vuoden 2022 talousarvioon

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 23.09.2021 § 141
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Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 470

Kaupunkiympäristölautakunta 14.09.2021 § 436

Kaupunginvaltuusto 08.12.2021 § 385

Kaupunginvaltuusto 24.11.2021 § 354

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 841

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 797

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 08.11.2021 § 230

Pelastuslautakunta 22.09.2021 § 43

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.09.2021 § 320

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 289

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.09.2021 § 213

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.09.2021 § 183

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.09.2021 § 149

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 129

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 21.09.2021 § 36

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 09.09.2021 § 29

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 21.09.2021 § 18

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 16.09.2021 § 59

Tarkastuslautakunta 14.09.2021 § 78
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§ 261
V 27.4.2022, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen valinta

HEL 2022-004295 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Laura Rissaselle eron kaupunkiympäristölautakunnan jä-
senen luottamustoimesta

 valitsee Otto Meren kaupunkiympäristölautakunnan jäseneksi kau-
punginvaltuuston toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 22.3.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Laura Rissasen (Kok) 2.8.2021 § 232 kau-
punkiympäristölautakunnan jäseneksi kaupunginvaltuuston toimikau-
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deksi. Hän on 23.3.2022 pyytänyt eroa kaupunkiympäristölautakunnan 
jäsenyydestä muuttuneiden työtehtävien vuoksi. 

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

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

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

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 22.3.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 262
V 27.4.2022, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2022-000542 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto valitsee Ara Hopian käräjäoikeuden lautamieheksi 
kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.  

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 14.1.2022
2 Käräjäoikeuden päätös 8.3.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 8.9.2021 § 267 ********** (Kok.) käräjäoikeu-
den lautamieheksi.
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Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) 2 §:n mukaan 
lautamiehenä ei saa olla henkilö, joka virassaan suorittaa ulosottoteh-
täviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa. ********** on 
ilmoittanut aloittavansa virassa, jossa hän suorittaa näitä tehtäviä.

Lautamiehistä annetun lain 10 §:n mukaan, jos lautamies menettää 
kelpoisuutensa, käräjäoikeuden on vapautettava hänet tehtävästään tai 
määrättävä, ettei lautamies määräaikana saa hoitaa lautamiehen teh-
tävää.

Helsingin käräjäoikeus on 8.3.2022 antamallaan päätöksellä vapautta-
nut ********** lautamiehen tehtävästä.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 14.1.2022
2 Käräjäoikeuden päätös 8.3.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 263
V 27.4.2022, AM-ohjelman 2020 seurantaraportti 2022

HEL 2019-012950 T 10 00 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jussi Hal-
la-ahon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hanna Dhalmann, Asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 15098

hanna.dhalmann(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. AM-ohjelman seurantaraportti 2022
2 Liite 2. Tontinluovutusta koskevien linjausten arviointi 2021
3 Liite 3. Pientaloasumisen nykytila ja mahdollisuudet
4 Liite 4. Viherkertoimen vaikuttavuus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupun-
ginvaltuusto merkitsee tiedoksi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman 2020 (AM-ohjelma) seurantaraportin 2022.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2021 Asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön toteutusohjelman 2020 (AM-ohjelma), jossa on määritelty 
kaupungin asunto- ja maapoliittiset päämäärät sekä ohjelmakauden ta-
voitteet. Tavoitteiden toteutumisesta sekä toimintaympäristössä tapah-
tuneista muutoksista raportoidaan kaupunginvaltuustolle vuosittain.

Seurantaraportti 2022 sisältää katsauksen Helsingin ajankohtaiseen 
asuntopoliittiseen tilanteeseen ja asuntotuotannon näkymiin sekä selvi-
tyksen AM-ohjelman 2020 tavoitteiden tähänastisesta toteutumisesta. 
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AM-seurannan yhteydessä tuodaan tiedoksi myös keväällä 2019 hy-
väksyttyjen Helsingin tontinluovutusta koskevien linjausten arviointi 
vuodelta 2021, selvitys pientaloasumisen nykytilasta ja mahdollisuuk-
sista sekä viherkertoimen vaikuttavuutta koskeva selvitys.

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

Esittelijän perustelut

Toimintaympäristön muutoksia

Koronapandemian vaikutukset Helsingin asuntomarkkinoihin näkyivät 
asuntokaupassa ja vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kysynnässä. 

Koronapandemian alussa keväällä 2020 Helsingin asuntomarkkinat hil-
jenivät ja asuntolainojen lyhennysvapaiden suosio kasvoi voimakkaasti. 
Varsin pian asuntokauppa kuitenkin vilkastui, asuntohinnat lähtivät 
nousuun ja myytävistä asunnoista alkoi olla pulaa. Rivitalokauppojen 
kauppamäärät kasvoivat toista vuotta peräkkäin. Myös kaupungin reu-
na näyttäisi kiinnostavan asunnonostajia aiempaa enemmän.

Nuorten aikuisten tulomuuton vähentyminen hiljensi osaltaan vuokra-
markkinoita ja tyhjillään olevien vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen 
määrä lähti syksyllä 2020 kasvuun, joka on jatkunut ja tyhjillään olevia 
vuokra-asuntoja on selvästi enemmän kuin ennen koronapandemiaa. 
Myös vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen markkinointiajat ovat nous-
seet. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen uusien sopimusten vuokrat 
ovat laskeneet, mutta lasku on toistaiseksi ollut varsin maltillista. 

Pääkaupunkiseudun väestönkasvu hidastui toista vuotta peräkkäin. 
Vuonna 2021 pääkaupunkiseutu kasvoi 8 700 asukkaalla, mikä on puo-
let vuosien 2011–2019 keskimääräisestä tasosta. Pudotus on ollut suu-
rinta Helsingissä. Helsingissä aiempien vuosien 7 300 keskimääräinen 
vuosikasvu oli vuonna 2021 enää 1 900 henkilöä, mikä on alle kolman-
neksen vuosien 2011–2019 keskimääräisestä tasosta. Helsingin seu-
dun muut kunnat sen sijaan kasvoivat vuonna 2021 yhteensä 3 600 
asukkaalla, mikä on 1 400 asukasta enemmän kuin vuosien 2011–
2019 vuosikasvu.

Asuntojen hinnat ja vuokrat nousivat kaikilla kalleusalueilla. Vuokrake-
hitys on ollut asuntojen hintakehitystä vakaampaa. Asuntokauppoja 
tehtiin vuonna 2021 ennätysmäärä. Yleistä asumistukea saaneiden 
ruokakuntien määrä on edelleen vuoden 2022 alussa suurempi kuin 
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ennen koronaepidemiaa, mutta määrä on vähentynyt vuodesta 2020. 
Tukea saaneista 70 prosenttia oli yksinasuvien ruokakuntia, 97 pro-
senttia asui vuokra-asunnoissa. 

Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025 Kasvun paikka suuntaa kau-
pungin toimintaa seuraavien vuosien ajan. Asumisen osalta strategias-
sa todetaan, että toteutetaan voimassa olevan asumisen ja maankäy-
tön ohjelman (AM-ohjelma) linjauksia. Tavoitteena on asuntotuotannon 
kasvun nopeutuminen AM-ohjelman mukaisesti, asumiskustannusten 
nousun hillintä, tasapainoisten kaupunginosien luominen ja asumisti-
heyden nousu. Kaupungin tavoitteena on asunnottomuuden poistami-
nen vuoteen 2025 mennessä. Strategia linjaa, että monialaiseen alu-
eellisen eriytymisen torjuntaan panostetaan erityisesti nimetyillä kau-
punkiuudistusalueilla: Malminkartano-Kannelmäessä, Malmilla ja Mel-
lunkylässä ja lisäksi Vuosaaressa. 

Kaupunginvaltuusto vahvisti vuoden 2022 alussa asuntotonttien sekä 
asumista palvelevien tonttien vuokranmäärityksessä ja vuokraamisessa 
noudatettavat yleiset periaatteet. Kaupunginhallitus hyväksyi keväällä 
2021 kaupungin maapolitiikassa noudatettavaksi Helsingin maanhan-
kintaan ja asemakaavoitukseen liittyvät maapoliittisia periaatteita kos-
kevat linjaukset sekä soveltamisohjeet. Yleiskaavan toteuttamisohjelma 
2022 on päätöksenteossa keväällä 2022.

AM-ohjelmassa 2020 selvitettävinä asioina on mainittu tonttirahastot 
sekä pienten ja keskisuurten toimijoiden rooli ja mahdollisuudet osallis-
tua asuntorakennushankkeisiin. Selvityksen mukaan tonttirahastojen 
omistuksissa oli Helsingissä 127 kappaletta pääasiassa asumiseen tar-
koitettuja tontteja. Noin 60 prosenttia tonttirahastojen kohteista on suur-
ten rakennusliikkeiden rakentamia. Rahastojen tonttihankinnat keskitty-
vät uudisrakentamiseen ja sen myötä uusille rakentuville alueille tai 
alueille, joissa alueen luonne ja tonttien käyttötarkoitukset muuttuvat.

Ympäristöministeriö valmistelee kolmea asumiseen liittyvää lakimuu-
tosta: ARA-vuokra- ja asumisoikeusasuntojen sekä erityisryhmien 
asuntojen rakentamista, hankintaa ja peruskorjausta koskevaa pitkää 
korkotukimallia, rakennuslain uudistusta sekä yhteishallintolain uudis-
tusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa valtion tukemien vuokratalojen 
asukkaiden päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan 
koskevissa asioissa. Valtion asuntopoliittinen kehittämisohjelma 2021–
2028 annettiin selontekona eduskunnalle joulukuussa 2021. Eduskunta 
käsittelee selonteon kevätistuntokaudella 2022. Valtioneuvosto julkaisi 
tammikuussa 2022 Suomen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman. Suomen 
suurimpien kaupunkien lähiöiden kehittämistä jatketaan ympäristömi-
nisteriön koordinoimassa lähiöohjelmassa, joka päättyy vuoden 2022 
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lopussa. Ympäristöministeriön asunnottomuusohjelma on käynnissä 
vuosina 2020–2022.

Helsingin seudun MAL 2023 -suunnitelmaluonnos valmistuu vuoden 
2022 lopussa ja se hyväksytään vuoden 2023 aikana. MAL-2023 suun-
nitelma toimii pohjana Helsingin seudun kuntien ja valtion väliselle 
MAL-sopimukselle, joka laaditaan vuosille 2024–2035.

Tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Asuntorakentamisen määrä Helsingissä on ollut korkealla tasolla vii-
meisen kolmen vuoden ajan. Vuoden 2021 aikana valmistui 7 105 
asuntoa ja aloitettiin 7 350 asunnon rakentaminen. Uusia rakennuslu-
pia myönnettiin 7 551 asunnon rakentamiseksi. Vuoden vaihteessa ra-
kenteilla oli noin 10 500 asuntoa. Kerrostaloasuntojen osuus näistä oli 
noin 91 prosenttia. Uusien asuinalueiden osuus oli noin 40 prosenttia.

Säännelty asuntotuotanto jäi useiden aikaisempien vuosien tapaan ta-
voitteistaan. Tavoitteellisen 55 prosentin sijaan säänneltyjä asuntoja al-
koi ja valmistui noin 35 prosenttia. Säännellyn tuotannon rakentamista 
haastaa tällä hetkellä erityisesti rakennuskustannusten nopea nousu, 
vaikeus saada tarjouksia urakkakilpailuihin sekä rakennuspaikkojen 
haasteellisuus. Vuonna 2021 sekä valmistuneista että aloitetuista 
asunnoista vuokra-asuntoja oli yli 50 prosenttia. Kaupungin rakennut-
tamia asuntoja alkoi ja valmistui vuonna 2021 noin 60 prosenttia tavoit-
teen mukaisesta määrästä.

Pienten asuntojen määrä ja osuus asuntotuotannosta jatkoi edelleen 
kasvuaan. Vuonna 2021 yksiöitä oli 31 prosenttia kaikista uusista 
asunnoista. Perheasuntojen määrä ja osuus kokonaistuotannosta laski 
edeltävään vuoteen verrattuna. Uusien asuntojen keskipinta-ala on 
Helsingissä pienentynyt vuodesta 2015 lähtien ja pieneneminen jatkui 
myös vuonna 2021. Kaupunki arvioi ja selvittää, vastaako AM-
ohjelmaan kirjattu ja perheasuntojen osuuteen perustuva huoneisto-
tyyppijakauman ohjaus riittävällä tavalla tavoitteeseen riittävän asumis-
väljyyden ja monipuolisen asumistarjonnan turvaamisesta, ja tarvitaan-
ko lisäksi asuntojen keskipinta-alan ohjausta.

Vuonna 2021 kaupungin maalta luovutettiin asuinrakennusoikeutta 251 
147 k-m². Näille tonteille rakentuu 3 767 asuntoa. Luovutetusta asuin-
rakennusoikeudesta noin 18 prosenttia luovutettiin myymällä ja noin 82 
prosenttia vuokraamalla. Vuoden 2021 lopussa kaupungin asuntotont-
teja oli varattuina noin 1,62 miljoonaa k-m², mikä mahdollistaa noin 22 
000 asunnon rakentamisen.

Vuonna 2021 tarkistetuista asemakaavaehdotuksista eteni kaupun-
kiympäristölautakunnan käsittelystä lopulliseen päätöksentekoon 
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asuinkerrosalaa hieman yli tavoitetason, yhteensä 712 000 k-m². Viime 
vuonna myös hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ja kaupunkiympäris-
tölautakunnassa poikkeuksellisen paljon asuinkerrosalaa eli 890 000 k-
m². Eri oikeusasteiden käsittelyssä on tällä hetkellä kuitenkin noin 1 
150 000 k-m² asuinkerrosalaa. Asemakaavoista lainvoimaistuikin 
asuinkerrosalaa vuonna 2021 vain 196 000 k-m². Asemakaavojen 
heikko lainvoimaistuminen vaikeuttaa seuraavien kaupunkikehittämisen 
vaiheiden ja niihin liittyvien investointien ohjelmointia sekä sitä kautta 
tulevien vuosien asunto-tuotantotavoitteiden toteutumista.

Edullisimpien ja kalleimpien keskineliövuokrien erotus Helsingissä oli 
vuonna 2021 yli kymmenen euroa. Edullisin oli Helsingin kaupungin 
asuntojen keskineliövuokra, 12 euroa. Vapaarahoitteisten vuokra-
asuntojen uusien vuokrasopimusten keskineliövuokrat olivat korkeim-
pia, mutta verrattuna vuoteen 2020 ne olivat hieman laskeneet. Helsin-
gin asumisoikeuden vastikkeet ovat Helsingin asumisoikeusyhtiöistä 
edullisimmat. Vuonna 2021 HASOn keskivastike oli 10,77 euroa neliöl-
tä, mikä oli hieman matalampi kuin edellisenä vuonna. Muiden yhtiöi-
den vastikkeet olivat 13,90–14,90 euroa neliöltä.

Kaupungin vuokra-asuntoja välitettiin vuonna 2021 hieman enemmän 
kuin edellisenä vuonna, sillä uudiskohteita oli välitettävänä lähes 700 
asuntoa. Hakijamäärä on pienentynyt selvästi, sillä asuntohakemusten 
järjestelmä uudistui lokakuussa 2021. Korona-aika ei juurikaan näkynyt 
asunnonvälityksessä. 

AM-ohjelman 2020 mukaisesti on käynnistetty valmistelu mallista, joka 
turvaa kohtuuhintaisen omistusasumisen eri helsinkiläisillä asuinalueilla 
ja mahdollistaa nykymuotoisesta Hitas-järjestelmästä luopumisen ja 
sen korvaamisen. Työ painottui vuoden 2021 aikana uuden kohtuuhin-
taisen omistusasumisen mallin taustoittavan raportin kokoamiseen se-
kä teemoitettuihin työpajoihin ja pienryhmätyöskentelyyn. Raportti esi-
teltiin luottamushenkilöille seminaarissa 15.12.2021. Tavoitteena on, 
että ehdotus uudesta kohtuuhintaisen omistusasumisen mallista tuo-
daan kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 
vuoden 2022 loppupuolella.

Viherkerroinmenetelmän vaikuttavuudesta tehtiin arviointi vuonna 
2021. Arvioinnin mukaan viherkerroin on vakiintunut asemakaavoituk-
sessa ja se tunnetaan ja hallitaan hyvin maankäytön suunnittelijoiden 
keskuudessa. Työkalua on alettu käyttää kiitettävästi asuinkortteleita 
ohjattaessa, mutta käyttö ei kertoimen ominaisuuksien ja tonttien rajoit-
tavien tekijöiden takia voi nousta täysin kattavaksi. Viherkertoimen 
käyttö muilla kuin asuinkortteleilla on vielä harvinaista ja sitä olisi ar-
vioinnin mukaan perusteltua lisätä.
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Pientaloasumisen nykytilasta ja mahdollisuuksista tehtiin selvitys vuon-
na 2021. Vaikka pientaloasuntojen osuus asuntotuotannosta on margi-
naalinen, on niillä asuntopoliittista merkitystä. Pientaloasunnot moni-
puolistavat helsinkiläistä asuntokantaa tarjoten muun muassa väljem-
pää asumista lapsiperheille. Kaupunkimaisen pientaloasumisen lisää-
minen on mahdollista tällä hetkellä käytännössä olemassa olevia pien-
taloalueita uudistamalla. 

Kaupunkiuudistusta edistettiin vuonna 2021 monialaisesti ja ensimmäi-
siä uudistuksia tuotiin kaupunkiuudistusalueille eli Malminkartanoon ja 
Kannelmäkeen, Malmille sekä Mellunkylään. Myös moninaisilla hank-
keilla tuettiin kaupunkiuudistusalueiden asukkaiden hyvinvointia ja kehi-
tettiin alueiden vetovoimaa. Vuoden 2022 kaupunkiyhteiseksi tavoit-
teeksi sovittiin toimenpide- ja investointisuunnitelman 2022–2025 te-
keminen kaupunkiuudistusalueille. 

Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa jatkettiin vuonna 2021 ja ohjelmaan ha-
ku uudistuu vuonna 2022. Aiemman jatkuvan haun sijaan ohjelmaan 
hakeudutaan jatkossa kerran vuodessa. Uusi prosessi mahdollistaa en-
tistä paremmin kaupungin tavoitteiden edistämisen, hankkeiden keski-
näisen vertailun sekä hankkeiden nopeamman liikkeelle lähdön. Vuo-
den 2022 Keke-haun tontit sijaitsevat esikaupunkialueella Mellunkyläs-
sä, Oulunkylässä ja Malminkartanossa.

Asumisen ilmastokestävyyttä parannettiin vuonna 2021 puurakentami-
sen ohjauksella ja verkostoyhteistyöllä sekä asuntotuotannon markki-
naselvityksellä. Kaupunki lisäsi puun käyttöä omissa hankkeissaan ja 
edisti puurakentamista myös kaavoituksen ja tontinluovutuksen keinoin. 
Rakentamisen ohjauksella vähennettiin asumisesta aiheutuvia ilmasto-
päästöjä. 

Kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2021 vuoden 2022 talousarvio-
päätöksen yhteydessä, että kaupungin maksamista hissiavustuksista 
luovutaan vuoden 2022 alusta. Jälkiasennushissien rakentamisen edis-
tämisessä keskitytään nykyistä vahvemmin hissiasiamiestoimintaan ja 
valtionavustusten hakemisen tukemiseen.

Asunnottomuus väheni selvästi vuonna 2021. Eniten väheni perheiden 
asunnottomuus. Asunnottomia oli yhteensä 1 297. Yksineläviä oli 1 
209, pariskuntia 40 ja perheitä 48.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hanna Dhalmann, Asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 15098

hanna.dhalmann(a)hel.fi
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Liitteet

1 Liite 1. AM-ohjelman seurantaraportti 2022
2 Liite 2. Tontinluovutusta koskevien linjausten arviointi 2021
3 Liite 3. Pientaloasumisen nykytila ja mahdollisuudet
4 Liite 4. Viherkertoimen vaikuttavuus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 05.05.2021 § 100

Kaupunginvaltuusto 11.11.2020 § 313

Kaupunginhallitus 26.04.2021 § 296

Kaupunginhallitus 07.12.2020 § 853

Kaupunginhallitus 05.11.2020 § 732

Kaupunginhallitus 02.11.2020 § 713

Kaupunginhallitus 26.10.2020 § 671

Kaupunkiympäristölautakunta 29.09.2020 § 560

Kaupunkiympäristölautakunta 22.09.2020 § 537

Kaupunkiympäristölautakunta 15.09.2020 § 518

Sosiaali- ja terveystoimiala 25.9.2020

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.09.2020 § 150

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.09.2020 § 137
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§ 264
V 27.4.2022, HUS-yhtymän perussopimuksen hyväksyminen

HEL 2022-004185 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä HUS-yhtymän perussopimuksen 
liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti.

Käsittely

Palautusehdotus:
Ville Jalovaara: HUS-yhtymän ylin päätöksenteko jää esityksessä de-
mokratian, yleisöjulkisuuden ja kansalaisvaikuttamisen kannalta va-
jaaksi. Hyvinvointialueiden ja Helsingin sekä HUS:n valmistelu perus-
tuu muun muassa strategian, talouden (rahoituksen periaatteet, talous-
arvio, taloussuunnitelma ja tilinpäätös) sekä hallintosäännön osalta sel-
laiseen valmisteluun, joissa yleisöjulkisuus käsittelyn seuraamisena ei 
toteudu. Julkisuus toteutuu vain ennen päätöksentekoa esitysten ja 
päätöksenteon jälkeen päätösten asiakirjajulkisuutena. Keskusteluun 
perustuva julkisuus ei toteudu myöskään ylimmässä päätöksentekoeli-
messä, yhtymäkokouksessa.

Kansalaisvaikuttamisen mahdollisuudet kapenevat lisäksi siksi, että jul-
kisuus toteutuu kokonaisuudessaan vasta yhtymäkokouksessa, jossa 
päätösvaltaa käyttävät omistajaohjauksessa valtuutensa saavat henki-
löt. Omistajaohjaus puolestaan ei välttämättä perustu yleisöjulkisuuden 
kannalta julkiseen valmisteluun.

Tästä syystä HUS-yhtymän perussopimus palautetaan valmisteltavak-
si. Valmistelussa perussopimus tulee valmistella HUS-yhtymän valtuus-
ton pohjalle.

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Ville Jalovaaran palautusehdotus

Jaa-äänet: 10
Anniina Iskanius, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Marcus Rantala, 
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Tuomas Rantanen, Sari Sarkomaa, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, 
Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 5
Paavo Arhinmäki, Jussi Halla-aho, Ville Jalovaara, Minja Koskela, Na-
sima Razmyar

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittely äänin (10 - 5).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Rope, kaupunginlakimies, puhelin: 310 36195

jenni.rope(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi
Ellinoora Sappinen, lakimies, puhelin: 310 26537

ellinoora.sappinen(a)hel.fi
Jan Ihatsu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28741

jan.ihatsu(a)hel.fi

Liitteet

1 Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän ehdotus HUS-yhtymän perussopi-
mukseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Länsi-Uudenmaan hyvinvointia-
lue

Esitysteksti
Liite 1
Kunnallisvalitus, valtuusto

Keski-Uudenmaan hyvinvointia-
lue

Esitysteksti
Liite 1
Kunnallisvalitus, valtuusto

Vantaan ja Keravan hyvinvoin-
tialue

Esitysteksti
Liite 1
Kunnallisvalitus, valtuusto

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Esitysteksti
Liite 1
Kunnallisvalitus, valtuusto

HUS-kuntayhtymä Esitysteksti
Liite 1
Kunnallisvalitus, valtuusto
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Väliaikaisen HUS-
valmisteluryhmän jäsenet

Esitysteksti
Liite 1

Sosiaali- ja terveysministeriö Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan erillisratkaisu ja HUS-yhtymä

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti vuonna 2019 hallitusohjelmaan 
sisältyvän Uudenmaan erillisratkaisun selvityksen. Selvityksen tarkoi-
tuksena oli kartoittaa vaihtoehtoja sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä 
pelastustoimen järjestämiseksi Uudellamaalla. Selvityksen lähtökohtina 
olivat alueen kuntien vahva yhteinen tahdonilmaus siitä, että Uudesta-
maasta ei tulisi yhtä hyvinvointialueitta muiden maakuntien tapaan. Li-
säksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (jatkossa HUS) tulisi 
säilyttää erikoissairaanhoidon palvelujen tarjoajana jatkossakin koko 
Uudenmaan alueella. 

Erillisselvitykseen sisältyi nimenomaisesti erikoissairaanhoitoa käsitte-
levä alatyöryhmä, jossa olivat mukana HUSin, Uudenmaan kuntien se-
kä sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijat. Tämän työryhmän suosi-
tukset sisällytettiin laajempaan selvitykseen, joka valmistui joulukuussa 
2019 ja sen ehdotukset sisällytettiin hallituksen esitykseen hyvinvointia-
lueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 
241/2020), pääasiassa lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelas-
tustoimen järjestämisestä Uudellamaalla (615/2021, jatkossa Uusimaa-
laki). Selvitys on oheismateriaalina 1.

Hallituksen esitys (HE 241/2020) hyväksyttiin eduskunnassa keväällä 
2021. Uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelas-
tustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Kullekin 
hyvinvointialueelle siirtyy myös kunnissa siirtyvissä tehtävissä työsken-
televä henkilöstö. Tästä poiketen Helsinki järjestää sosiaali- ja terveys-
palvelut sekä pelastustoimen palvelut jatkossakin itse kaupunkina, eikä 
Helsingin henkilöstö siirry hyvinvointialueiden palvelukseen. 

Lisäksi Uudenmaan erillisratkaisun myötä nykyisen HUS-kuntayhtymän 
tilalle perustetaan uusi, hyvinvointialueesta annetun lain 58 §:n 
(611/2021, jatkossa hyvinvointialuelaki) mukainen hyvinvointiyhtymä, 
HUS-yhtymä. Uusimaa-lain 13 §:n mukaan HUS-yhtymä perustetaan 
Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin välisellä sopi-
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muksella (perussopimus). HUS-yhtymälle siirtyy suoraan lain nojalla 
HUS-kuntayhtymän omaisuus ja henkilöstö. Tästä huolimatta HUS-
yhtymässä on kuitenkin kyse täysin uudesta oikeushenkilöstä, joka pe-
rustetaan yhtymän jäsenten toimesta yhtymän perussopimuksen hy-
väksymisellä, ja joka toimii eri sääntelykehikossa kuin nykyinen HUS-
kuntayhtymä.

HUS-yhtymällä on laissa säädetty järjestämisvastuu tietyistä tervey-
denhuollon palveluista ja velvollisuus ylläpitää yliopistollista sairaalaa. 
Lisäksi HUS-yhtymällä on järjestämisvastuu niistä palveluista, jotka on 
sovittu sen vastuulle järjestämissopimuksessa.

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä

Väliaikaisesta HUS-valmisteluryhmästä säädetään sosiaali- ja tervey-
denhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 
sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, 
jatkossa voimaanpanolaki) 9 §:ssä.

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän tehtävistä säädetään voimaanpa-
nolain 11 §:ssä. Sen mukaan väliaikainen HUS-valmisteluryhmä val-
mistelee ehdotuksen HUS-yhtymän perussopimukseksi. Lisäksi sen on 
valmisteltava ne asiat, jotka ovat HUS-yhtymän perustamiseksi ja toi-
minnan käynnistämiseksi välttämätöntä käsitellä yhtymän ylimmän toi-
mielimen kokouksessa, Uudenmaan aluevaltuustojen kokouksessa tai 
Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän tehtävistä HUS-yhtymän ylintä 
päätösvaltaa käyttävän toimielimen ensimmäisen kokouksen valmiste-
lussa säädetään puolestaan voimaanpanolain 46 §:ssä. Väliaikaisen 
valmisteluryhmän työ päättyy, kun HUS-yhtymän ylintä päätösvaltaa 
käyttävä toimielin on valinnut yhtymän yhtymähallituksen. Väliaikaisen 
HUS-valmisteluryhmän tekemä ehdotus on pohjaesityksenä yhtymän 
ylintä päätösvaltaa käyttävän toimielimen käsittelyssä.

HUSin hallituksen päätöksen 27.9.2021 § 143 mukaisesti väliaikaisen 
HUS-valmisteluryhmän toiminnasta aiheutuvat kustannukset rahoite-
taan sitä varten myönnetystä valtionavustuksesta (VNA hyvinvointialu-
een ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 
ja 2022, A 664/2021). Asetuksen 5 §:n 1 momentin mukaisesti HUS-
kuntayhtymälle avustusta myönnetään enintään 75 000 euroa vuonna 
2021 ja enintään 75 000 euroa vuonna 2022. 

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä asetettiin HUS-kuntayhtymän halli-
tuksen päätöksellä 27.9.2021 § 143. Uudenmaan hyvinvointialueiden 
väliaikaiset valmistelutoimielimet (VATE), Helsingin kaupunki ja HUS-
kuntayhtymä kukin nimesivät valmisteluryhmään yhden jäsenen ja va-
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rajäsenen. Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän puheenjohtajana ja 
esittelijänä on toiminut Helsingin kaupungin nimeämä jäsen.

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän järjestäytyi 7.10.2021. Järjestäy-
tymiskokouksessa hyväksyttiin valmisteluryhmän kokous- ja päätök-
sentekomenettely ja työtavat sekä valittiin asiantuntijasihteeristö. 
Asiantuntijasihteeristö on vastannut kokousasioiden valmistelusta vä-
liaikaisen HUS-valmisteluryhmän päätösten mukaisesti. Väliaikainen 
HUS-valmisteluryhmä on kokoontunut 28.3.2022 mennessä 16 kertaa. 
Osana valmistelua väliaikainen HUS-valmisteluryhmä on tavannut Hel-
singin yliopiston ja HUS-kuntayhtymän henkilöstöjärjestöjen edustajia.

HUS-yhtymän valmistelun tueksi perustettiin Uudenmaan tasoinen po-
liittinen seurantaryhmä, johon Uudenmaan hyvinvointialueiden väliai-
kaiset valmistelutoimielimet ja Helsingin kaupunki ovat nimenneet 
edustajansa. Poliittinen seurantaryhmä kokoontui 17.12.2021, 
18.1.2022, 17.2.2022 ja 22.3.2022. Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän 
puheenjohtaja raportoi poliittisen seurantaryhmän kokouksissa perus-
sopimusvalmistelun etenemisestä. 

Voimaanpanolain 16 §:n mukaisesti ensimmäiset aluevaalit toimitettiin 
sunnuntaina 23.1.2022. Vaaleissa valittujen aluevaltuustojen toimikausi 
alkoi 1.3.2022. Aluevaltuustojen järjestäydyttyä poliittisen seurantaryh-
män korvasi Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin 
nimeämistä luottamushenkilötaustaisista edustajista koostuva kokoon-
pano, joka kävi perussopimuksen hyväksymistä varten tarvittavat poliit-
tiset keskustelut. Neuvottelujen tavoitteena oli alueiden yhteisen näke-
myksen muodostaminen, jotta perussopimuksen käsittely toimielimissä 
onnistuu voimaanpanolain mukaiseen määräaikaan mennessä. Poliitti-
set neuvottelut pidettiin 9.3.2022 ja 22.3.2022. 

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä päätti 28.3.2022 antaa ehdotuksen-
sa HUS-yhtymän perussopimukseksi ja sen perusteluiksi. Ehdotettu 
perussopimus vastaa 22.3.2022 päättyneiden poliittisten neuvottelujen 
lopputulosta.

Yleistä HUS-yhtymään sovellettavasta lainsäädännöstä

Uusimaa-lakia sovelletaan Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvin-
vointialueiden lisäksi HUS-yhtymään sen järjestäessä sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoa. HUS-yhtymään sovelletaan lisäksi, mitä hyvinvointia-
luelain 8 luvussa säädetään hyvinvointiyhtymästä, ellei Uusimaa-laissa 
toisin säädetä. Lisäksi HUS-yhtymään sovelletaan mitä hyvinvointialue-
lain 15 §:ssä säädetään hyvinvointialueen lainaottovaltuudesta sekä 
mitä mainitun lain 16 §:ssä säädetään investointien ohjauksesta. HUS-
yhtymään sovelletaan myös mainitun lain 17–20 §:n säännöksiä valtion 
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takauksesta, 21 §:ää valtakunnallisesta toimitila- ja kiinteistöhallinnon 
osaamiskeskuksesta ja 33 §:ää kansalliskielilautakunnasta.

HUS-yhtymän järjestäessä Uusimaa-lain nojalla terveydenhuoltoa sii-
hen sovelletaan lisäksi, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämi-
sestä annetun lain (612/2021, jatkossa sote-järjestämislaki) 4, 5, 8–20, 
22–26, 29, 30, 32 ja 34–39 §:ssä, 6 ja 7 luvussa sekä 56, 57, 59 ja 61 
§:ssä säädetään hyvinvointialueesta. Mainitut säännökset koskevat 
pääasiassa järjestämisvastuun sisältöä sosiaali- ja terveydenhuollossa, 
kuten velvollisuutta tarjota saavutettavia palveluja ja yhteensovittaa 
palveluja sekä muun muassa palvelujen hankinnan periaatteita, sosiaa-
li- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tavoitteiden huomioimista sekä 
yliopistollisen sairaalan ylläpitoon liittyviä tehtäviä. 

Uusimaa-lain perustelujen mukaan edellä mainittu tarkoittaa sitä, että 
lähes kaikkia sote-järjestämislain säännöksiä sovelletaan HUS-
yhtymään. Lisäksi perusteluissa todetaan, että HUS-yhtymä mainitaan 
sote-järjestämislaissa nimenomaisesti joissain kohdissa, joissa on tarve 
mainita HUS-yhtymä sen tehtävän (esim. 34 § yliopistollinen sairaala) 
perusteella. HUS-yhtymään sovelletaan lisäksi, mitä muualla laissa 
säädetään terveydenhuollon järjestämisestä.

Yleistä HUS-yhtymän perussopimuksesta

HUS-yhtymä perustetaan nykyisten kuntayhtymien tapaan Uudenmaan 
hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin välisellä perussopimuksella. 
HUS-yhtymää ei näin ollen perusteta suoraan lain perusteella, vaan se 
saa oikeushenkilön aseman vasta perussopimuksen hyväksymisellä.

Hyvinvointialuelain 59 §:ssä säädetään hyvinvointiyhtymän perussopi-
muksen vähimmäissisällöstä. Perussopimus on Helsingin kaupungin ja 
Uudenmaan hyvinvointialueiden välinen sopimus, joten HUS-yhtymä, 
joka sopimuksella perustetaan, ei ole sopimusosapuoli. Perussopimus 
ja siinä ilmaistu Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden 
tahto on HUS-yhtymän toiminnan lähtökohta. 

Hyvinvointialuelain 59 §:n mukaisesti perussopimuksessa on sovittava 
ainakin:

1) hyvinvointiyhtymän nimestä, kotipaikasta ja sen jäsenenä olevista 
hyvinvointialueista;

2) hyvinvointiyhtymän tehtävistä;

3) yhtymäkokousedustajien tai yhtymävaltuuston jäsenten lukumääräs-
tä ja äänivallan perusteista;
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4) hyvinvointiyhtymän muista toimielimistä sekä niiden tehtävistä, pää-
tösvallasta ja koollekutsumisesta;

5) siitä, mikä hyvinvointiyhtymän toimielin valvoo hyvinvointiyhtymän 
etua, edustaa hyvinvointiyhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset;

6) jäsenenä olevien hyvinvointialueiden osuudesta hyvinvointiyhtymän 
peruspääomaan sekä jäsenenä olevien hyvinvointialueiden osuudesta 
hyvinvointiyhtymän varoihin ja vastuusta sen veloista sekä muista hy-
vinvointiyhtymän taloutta koskevista asioista;

7) hyvinvointiyhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta;

8) hyvinvointiyhtymästä eroavan hyvinvointialueen ja toimintaa jatka-
vien hyvinvointialueiden asemasta;

9) hyvinvointiyhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen suorittamises-
ta;

10) talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäse-
nenä oleville hyvinvointialueille.

Perussopimuksessa voidaan myös sopia, että sopimuksessa sovituissa 
asioissa päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö.

Ehdotetun perussopimuksen yksityiskohtaiset perustelut

1 Luku – Yleiset määräykset

1 § Hyvinvointiyhtymän nimi ja kotipaikka

HUS-yhtymän nimi perustuisi Uusimaa-lain 4 lukuun, jossa säädetään 
HUS-yhtymän perustamisesta. Yhtymän kotipaikka määräytyisi sen 
mukaan, missä kunnassa sen hallintoa hoidetaan. HUS-yhtymän hallin-
toa hoidettaisiin Helsingissä. 

2 § HUS-yhtymän jäsenet

Uusimaa-lain 4 §:n mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämi-
seksi Uudenmaan hyvinvointialueilla ja Helsingin kaupungilla on velvol-
lisuus kuulua HUS-yhtymään. Uudenmaan hyvinvointialueet ovat Län-
si-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Vantaan ja Keravan sekä Itä-
Uudenmaan hyvinvointialueet. 

HUS-yhtymä ja sen jäsenet tekisivät keskenään kiinteää yhteistyötä 
niille laissa säädettyjen ja tässä perussopimuksessa sekä muissa so-
pimuksissa määrättyjen vastuiden ja tehtävien hoitamiseksi. Kiinteällä 
yhteistyöllä tarkoitettaisiin paitsi lakisääteistä yhteistyötä esimerkiksi 
järjestämissopimuksen, perussopimuksen, hyvinvoinnin ja terveyden 
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edistämisen sekä valmiuden ja varautumisen suhteen, myös kiinteää 
viranhaltijatason yhteistyötä esimerkiksi toiminnan ja talouden kehittä-
miseksi.

2 Luku – Tehtävät, strategia ja ohjaus

3 § HUS-yhtymän tehtävät

HUS-yhtymä olisi hyvinvointialuelain 58 §:n mukainen hyvinvointiyhty-
mä. Se poikkeaisi kuitenkin muista hyvinvointiyhtymistä siten, että sillä 
olisi erikseen laissa säädettyä järjestämisvastuuta. HUS-yhtymän teh-
tävät määrittyisivät perussopimuksen, sille laissa säädetyn järjestämis-
vastuun sekä Uusimaa-lain 9 §:n mukaisen järjestämissopimuksen 
kautta. 

Ehdotetun perussopimuksen 3 §:n 1 momentti koskisi palveluja, joista 
HUS-yhtymällä on järjestämisvastuu lain tai järjestämissopimuksen no-
jalla. HUS-yhtymän järjestämisvastuusta säädetään Uusimaa-lain 5 
§:ssä, muista tehtävistä 6 §:ssä, yliopistollisesta sairaalasta 7 §:ssä ja 
terveyden edistämisestä 8 §:ssä. Uusimaa-lain perustelujen mukaan 
HUS-yhtymän tehtäviä koskevissa säännöksissä on otettu huomioon 
sekä keskitetyt tehtävät, eritysosaamista edellyttävät tehtävät, että eri-
koissairaanhoidon palvelujen hoidon edellyttämät määrälliset ja sisällöl-
liset vaatimukset. Lisäksi lakisääteisissä tehtävissä on otettu huomioon 
toiminta yliopistollisena sairaalana ja siihen liittyvä opetuksen ja tutki-
muksen turvaaminen.

HUS-yhtymällä olisi velvollisuus ylläpitää yliopistollista sairaalaa, vasta-
ta sille kuuluvien palvelujen tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnas-
ta, vastata sille kuuluvista yhteistyöalueen tehtävistä, vastata tervey-
denhuoltolain 55 §:n mukaisesta tietojen julkaisemisesta sille kuuluvien 
palvelujen osalta sekä edistää Uudenmaan asukkaiden hyvinvointia ja 
terveyttä.

Valtioneuvoston asetuksessa erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräi-
den tehtävien keskittämisestä (A 582/2017, jatkossa keskittämisasetus) 
määrätään tehtävistä valtakunnallisen kokonaisuuden suunnittelua ja 
toimintojen yhteen sovittamista varten. Keskittämisasetuksessa HUS-
kuntayhtymälle keskitetyt tehtävät siirtyisivät HUS-yhtymälle. Lisäksi 
samalla asetuksella keskitetään yliopistollisille sairaaloille lukuisa jouk-
ko muita tehtäviä, joista HUS-yhtymä yliopistollisen sairaalan ylläpitäjä-
nä olisi jatkossa vastuussa.

HUS-yhtymä olisi vastuussa yhteistyöalueensa yhteistyösopimuksen 
laatimisen edellyttämistä hallinnollisista tehtävistä sote-järjestämislain 
35 §:n nojalla. Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on saman lain 36 
§:n mukaan varmistaa yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialuei-
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den työnjako, yhteistyö ja yhteensovittaminen siltä osin kuin se on tar-
peellista hyvinvointialueiden lakisääteisten tehtävien toteutumisen ja 
sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden turvaamiseksi.

HUS-yhtymän tehtävänä olisi myös sote-järjestämislain 50 §:n mukai-
sesti koordinoida Uudenmaan alueella HUS-yhtymän ja hyvinvointia-
lueiden varautumista sosiaali- ja terveydenhuollon normaaliolojen häi-
riötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Lisäksi sote-järjestämislain 51 §:n mu-
kaisesti HUS-yhtymä ohjaisi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalu-
eellaan sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnittelua valtakunnal-
listen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti. HUS-yhtymässä tulisi yh-
teistyöalueen tilannekuvan luomista ja ylläpitämistä varten olla sosiaali- 
ja terveydenhuollon valmiuskeskus.

Ehdotetun perussopimuksen 3 §:n 2 momentin mukaan HUS-yhtymä 
voisi tarjota jäsenilleen muita tehtäviinsä liittyviä sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluja tai niitä tukevia palveluja sekä olla osakkaana tai jä-
senenä yhteisöissä, jotka edistävät HUS-yhtymän tehtäviin liittyviä ta-
voitteita tai toimintoja. Tämä ei kuitenkaan saisi vaarantaa 1 momentis-
sa tarkoitettujen tehtävien toteuttamista.

Ehdotettu perussopimuskirjaus tukipalveluista perustuu hyvinvointialue-
lain 58 §:n 3 momenttiin, jonka mukaan hyvinvointiyhtymän tehtävinä 
voi olla vain sen jäsenenä olevien hyvinvointialueiden toimialaan kuulu-
vien tehtävien tukipalvelujen tuottamiseen liittyviä tehtäviä. Lainkohdan 
yksityiskohtaisten perustelujen mukaan tukipalveluiksi katsotaan tässä 
yhteydessä kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen toi-
mintaa tukevat tehtävät kuten esimerkiksi keskitetty ruokahuolto, sii-
vous, laitehuolto, toimisto- ja hallintopalvelut, palkanlaskenta-, talous- 
ja henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut tai kiinteistötoimi, tekniset 
palvelut sekä laboratoriot ja kuvantamispalvelut.

HUS-yhtymä voisi myös olla osakkaana tai jäsenenä yhteisöissä, jotka 
edistävät sen tehtäviin liittyviä tavoitteita tai toimintoja. HUS-yhtymä ja 
sen tytäryhteisöt muodostaisivat konsernin. Nykyiseen HUS-konserniin 
1.4.2022 alkaen kuuluvat tytäryhtiöt HUS-Kiinteistöt Oy, Puro Tekstiili-
huoltopalvelut Oy, Hyks-Instituutti Oy ja Orton Oy, neljä asunto- ja kiin-
teistöosakeyhtiötä sekä joukko osakkuus- ja yhteisyrityksiä, joista mer-
kittävin on Oy Apotti Ab.

Ehdotetun perussopimuksen 3 §:n 3 momentin mukaan HUS-yhtymä 
voisi tarjota tehtäviinsä liittyviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja 
tai niitä tukevia palveluja myös muille kuin jäsenilleen edellyttäen, että 
palveluista saatava korvaus kattaa täysimääräisesti niistä aiheutuvat 
kustannukset. Tämä ei kuitenkaan saisi vaarantaa 1 ja 2 momentissa 
tarkoitettujen tehtävien ja palvelujen toteuttamista. Näitä palveluja ku-
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vataan tarkemmin ehdotetun perussopimuksen HUS-yhtymän tulon-
muodostusta koskevan 24 §:n perusteluissa.

4 § HUS-järjestämissopimus

Pykälässä määrättäisiin HUS-yhtymän, Helsingin kaupungin ja Uu-
denmaan hyvinvointialueiden velvollisuudesta laatia lakisääteinen 
HUS-järjestämissopimus, jossa sovitaan osapuolten keskinäisestä 
työnjaosta, yhteistyöstä ja toiminnan yhteensovittamisesta terveyden-
huollon palvelujen järjestämiseksi sikäli, kun niistä ei ole laissa erik-
seen säädetty. 

HUS-järjestämissopimuksesta säädetään Uusimaa-lain 3 luvussa. Lain 
mukaan Uudenmaan hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän on laadittava 
järjestämissopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa osapuolten työn-
jaon, yhteistyön ja toiminnan yhteensovittamisen toteutuminen siltä 
osin kuin se on tarpeellista osapuolten lakisääteisten tehtävien hoitami-
sen ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden turvaamiseksi. HUS-
järjestämissopimuksessa ei voida sopia sellaisten tehtävien siirtämises-
tä hyvinvointialueelle, jotka ovat Uusimaa-lain 5 ja 6 §:ssä säädetty 
HUS-yhtymän järjestämisvastuulle. 

Lain mukaan HUS-järjestämissopimus on tarkistettava vähintään ker-
ran aluevaltuuston toimikauden aikana ja sen toteutumista on seuratta-
va. Sopimusta on myös tarvittaessa muutettava. HUS-
järjestämissopimus tulisi voimaan sen jälkeen, kun Uudenmaan hyvin-
vointialueiden aluevaltuustot, Helsingin kaupunginvaltuusto ja HUS-
yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin ovat sen hyväksyneet.

Järjestämissopimukseen sisältyvien tehtävien siirron yhteydessä olisi 
sovittava tehtäviin kohdistuvasta rahoituksesta.

5 § HUS-yhtymän strategia

Ehdotetun perussopimuksen mukaan HUS-yhtymällä olisi strategia, 
jossa päätettäisiin sen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteis-
ta. HUS-yhtymää johdettaisiin strategian mukaisesti. Strategian tulisi 
perustua arvioon HUS-yhtymän ja sen jäsenten tilanteesta strategian 
laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden 
vaikutuksista HUS-yhtymän tehtävien toteuttamiseen. Strategia valmis-
teltaisiin yhteistyössä jäsenten kanssa. 

Hyvinvointialuelain 41 §:ssä säädetään hyvinvointialuestrategiasta. 
Lainkohdan mukaan hyvinvointialuestrategiassa tulee ottaa huomioon 
1) asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointialueen tehtäväalal-
la; 2) palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset lin-
jaukset; 3) hyvinvointialueen tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt pal-
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velutavoitteet; 4) omistajapolitiikka; 5) henkilöstöpolitiikka; ja 6) asuk-
kaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Lisäksi kaksikielisel-
lä hyvinvointialueella strategiassa tulee huomioida kielellisten oikeuk-
sien toteutuminen hyvinvointialueen palvelujen järjestämisessä ja tuot-
tamisessa.

Ehdotetun perussopimuksen mukaan HUS-yhtymän strategian tulisi si-
sältää vastaavat asiat kuin hyvinvointialuestrategian, ottaen huomioon 
HUS-yhtymän tehtäväala, sitä koskeva lainsäädäntö ja sille laissa sekä 
sopimuksissa asetetut tavoitteet. Tämän lisäksi ehdotetun perussopi-
muksen mukaan strategiassa huomioitaisiin HUS-yhtymän pitkän aika-
välin tuottavuus ja taloudellisuus.

HUS-yhtymän strategian valmistelussa olisi huomioitava lisäksi sote-
järjestämislain 11 §:n mukainen palvelustrategia. Sote-järjestämislain 
11 §:n mukaan HUS-yhtymän on laadittava taloutensa ja toimintansa 
suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
lustrategia osana HUS-yhtymän strategiaa. Palvelustrategiassa on 
otettava huomioon 22 §:ssä tarkoitetut sosiaali- ja terveydenhuollon 
valtakunnalliset tavoitteet yhdenvertaisen, laadukkaan ja kustannusvai-
kuttavan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle.

Hyvinvointialuelain 115 §:ssä säädetään strategian huomioon ottami-
sesta talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa. Lainkohdan yksityis-
kohtaisten perustelujen mukaan talousarvion ja taloussuunnitelman lii-
tos strategiaan tulisi olla kiinteä ja niihin otettujen tavoitteiden tulisi olla 
strategiaa toteuttavia.

6 § Omistajaohjaus

Hyvinvointialuelain 48 §:n mukaan omistajaohjauksella tarkoitetaan 
toimenpiteitä, joilla hyvinvointialue omistajana tai jäsenenä myötävai-
kuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Omistajaohjaus 
voi liittyä esimerkiksi perustamissopimuksiin, palvelujen tuottamista 
koskeviin ja muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antami-
seen hyvinvointialuetta eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä mui-
hin vastaaviin seikkoihin. Hyvinvointialuelain perusteluissa todetaan 
edelleen, että omistajaohjaukselliset toimet eivät ole lueteltavissa tyh-
jentävästi, vaan ne ovat tilanteesta ja ohjauksen kohteena olevasta yh-
teisöstä ja sitä koskevasta lainsäädännöstä riippuvaisia. 

Lainkohdan perustelujen mukaan omistajaohjauksen tavoitteena on, et-
tä ohjauksen kohteena oleva yhteisö ottaa toiminnassaan huomioon 
omistajansa tahdon ja tavoitteet. Yhteisön päätösvaltaa käyttää kuiten-
kin aina sen oma, kutakin organisoitumismuotoa koskeva, erityislain-
säädännössä säädelty toimielin. Hyvinvointialue ja Helsingin kaupunki 
eivät voisi puuttua HUS-yhtymän oman toimielimen yksittäiseen pää-
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tökseen tai tehdä päätöstä suoraan sen puolesta. Erityislainsäädäntö ei 
kuitenkaan muodosta estettä sille, että hyvinvointialue ja Helsingin 
kaupunki tavoittelisivat vahvaa ja aktiivista omistajuutta, jonka seurauk-
sena omistajaohjauksen kohteena oleva HUS-yhtymä toimisi hyvinvoin-
tialueen ja Helsingin kaupungin strategisten tavoitteiden suuntaisesti.

Nykyisessä HUS-kuntayhtymässä ohjaavana foorumina toimii HUSin ja 
jäsenkuntien muodostama strateginen yhteistyöryhmä HUS Strato, jon-
ka tehtävänä on sovittaa yhteen HUSin ja jäsenkuntien näkemykset ta-
louden ja toiminnan olennaisimpien kysymysten suhteen. HUS Strato 
ottaa myös kantaa pidemmän aikavälin strategisiin suuntaviivoihin alu-
eelliset näkökulmat huomioiden.

Nykyisen HUS-kuntayhtymän omistajaohjaus on kuitenkin varsin ha-
jaantunutta johtuen suurelta osin kuntayhtymän jäsenten määrästä. 
Nykyiset 24 jäsenkuntaa eivät kykene ohjaamaan kuntayhtymää tehok-
kaasti, sillä jäsenpohja on laaja. Jatkossa Uusimaa-lain nojalla tervey-
denhuollon järjestämisvastuu on osittain jaettu, eikä integraatio toteudu 
suoraan lain nojalla, joten tarve nykyistä parempaan erikoissairaanhoi-
don suunnittelun ja hallinnon ohjaamiseen korostuu. Sotepe-
uudistuksen edellyttämä palvelujen integraatio sekä painopisteen siir-
täminen perustasolle edellyttää tiivistä yhteistyötä alueella sekä vah-
vempaa ja vaikuttavampaa omistajaohjausta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on sotepe-uudistusta koskevassa mietin-
nössään todennut, että Uudellamaalla ei muodosteta vastaavaa raken-
teellista integraatiota kuin muualla Suomessa, joten alueelle ei muo-
dostu rakenteen kautta suoraan vastaavia kannusteita kuin muilla hy-
vinvointialueilla. Valiokunnan mietinnön mukaan erillisratkaisun toimin-
nallinen onnistuminen edellyttää, että Uudenmaan hyvinvointialueiden, 
Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän on kyettävä nykyistä tiiviimpään 
dialogiseen strategiseen yhteistyöhön. Yhteistyön keskeisenä tavoit-
teena tulee olla kaikille toimijoille yhdessä ja yhteisesti asetetut strate-
giset tavoitteet ja mittarit, joiden kautta Uudenmaan hyvinvointialueiden 
ja Helsingin kaupungin HUS-yhtymään kohdistama omistajaohjaus on 
mahdollisimman yhdensuuntaista sekä strategisella että operatiivisella 
tasolla. Näiden strategisten tavoitteiden päämääränä tulee valiokunnan 
näkemyksen mukaan olla asiakkaan näkökulmasta palvelujen toimin-
nallisen kokonaisuuden toteutus sekä palvelujen laadun ja potilastur-
vallisuuden varmistaminen niin HUS-yhtymässä kuin hyvinvointialueilla. 

Sote-uudistuksen hallituksen esityksen (HE 241/2020) perustelujen 
mukaan HUS-yhtymän omistajaohjausta voidaan nykymalliin verrattuna 
vahvistaa, kun omistajia on vähemmän. Painopisteen siirtoa peruspal-
veluihin voidaan siten toteuttaa paremmin kuin nykyisessä kuntayhty-
mämallissa. Tiukemmalla omistajaohjauksella voidaan vaikuttaa myös 
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HUS-yhtymän kustannusten hallintaan. Tämä on keskeistä, jotta pai-
nopistettä voidaan siirtää peruspalvelujen rahoittamiseen.

Ehdotetun perussopimuksen 6 §:n mukaisesti omistajaohjauksella 
HUS-yhtymän jäsenet myötävaikuttaisivat sen hallintoon ja toimintaan. 
Ehdotetussa perussopimuspykälässä kuvattaisiin esimerkinomaisesti 
keinoja, joilla omistajaohjausta olisi mahdollista toteuttaa. Näitä olisivat 
muun muassa toimiohjeiden antaminen jäseniä yhtymäkokouksessa 
edustaville henkilöille, yhteisvalmistelu ja lausuntomenettely.

Jäsenten HUS-yhtymään kohdistamia omistajaohjauksen keinoja ei oli-
si tarpeen määritellä tyhjentävästi perussopimuksessa, koska, kuten 
hyvinvointialuelain perusteluissa todetaan, käytettävät omistajaohjauk-
sen keinot ovat tilanteesta, ohjauksen kohteena olevasta yhteisöstä ja 
sitä koskevasta lainsäädännöstä riippuvaisia. Tästä syystä niistä mää-
rättäisiin perussopimukseen verrattuna joustavammalla tavalla, eli 
HUS-yhtymän hallintosäännössä, tai sovittaisiin HUS-
järjestämissopimuksessa. Hallintosäännössä annettaisiin muun muas-
sa tarkemmat määräykset nykyistä HUS Stratoa vastaavasta virkajoh-
don yhteistyöryhmästä ja sen tehtävistä.

Hallintosäännössä ja järjestämissopimuksessa määriteltävien ohjaus-
keinojen lisäksi HUS-yhtymän ja sen omistajien välillä tarvittaisiin myös 
epämuodollista ohjausta ja keskustelua HUS-yhtymään kohdistuvista 
odotuksista ja tavoitteista. Tästä syystä ehdotetun perussopimuspykä-
län mukaan omistajaohjauksen keinoista voitaisiin sopia myös muutoin 
kuin hallintosäännössä ja järjestämissopimuksessa.

3 Luku – Yhtymäkokous

7 § Ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

Laissa ei säädetä HUS-yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävästä toimie-
limesta, vaan asia on jätetty päätettäväksi HUS-yhtymän perussopi-
muksessa. Uusimaa-lain 14 §:n mukaan HUS-yhtymän ylintä päätös-
valtaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous. Ehdotetun perusso-
pimuksen mukaan HUS-yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttäisi yhtymä-
kokous.

Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous vastaisi pitkälti nykyisten kuntayh-
tymien yhtymäkokouksia, joissa kuntayhtymän jäsenten toimielimet ot-
tavat etukäteen kantaa yhtymäkokouksissa käsiteltäviin asioihin ja oh-
jeistavat edustajaansa kutakin kokousta varten erikseen. Yhtymäko-
kousmalli vahvistaisi omistajaohjausta, koska se toisi ohjaavat organi-
saatiot lähemmäs yhtymän päätöksentekoa. Yhtymäkokousmallissa 
hallituksen rooli olisi vahva, jolloin hallituksen toimivuus, henkilövalinnat 
ja voimasuhteet korostuisivat. 
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Yhtymäkokousmallista seuraisi ohjaaville organisaatioille valtuustomal-
lia enemmän vaatimuksia ja edellytyksiä käsitellä ja linjata etukäteen 
yhtymäkokouksessa päätettäviä asioista. Tällöin jäsenten valmius ja 
velvollisuus tehdä selkeitä linjauksia korostuisi. Vaikka yhtymäkokous-
malli edellyttäisi ohjaavilta organisaatioilta valtuustomallia enemmän 
toimenpiteitä, voitaisiin sitä kuitenkin tässä tapauksessa pitää mallin 
vahvuutena. Ohjaavilla organisaatioilla eli Helsingin kaupungilla ja Uu-
denmaan hyvinvointialueilla on ensisijainen sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelujen järjestämisvastuu ja velvollisuus kanavoida valtiolta tule-
va rahoitus perustason palveluihin ja HUS-yhtymän tuottamiin palvelui-
hin. Näin ollen olisi perusteltua ja tarpeen, että hyvinvointiyhtymän jä-
senet käsittelisivät ja antaisivat oman näkemyksensä yhtymäkokouk-
sessa päätettävistä asioista jo ennakolta.

Hyvinvointialuelain mukaan HUS-yhtymän ylin päättävä toimielin päät-
tää hyvinvointiyhtymän talousarviosta ja taloussuunnitelmasta (63 §:n 2 
mom. ja 22 §:n 2 mom.).  Näin ollen ylimmällä päättävällä toimielimellä 
olisi merkittävää päätösvaltaa hyvinvointiyhtymän taloutta koskevista 
asioista. Yhtymäkokousmallissa olisi parhaat edellytykset jakaa uudes-
ta rahoitusmallista seuraavat säästöpaineet tasaisesti alueiden ja HUS-
yhtymän kesken. Yhtymäkokousmalli mahdollistaisi paremmin HUS-
yhtymän talousarvion ja –suunnitelman yhtenäistämisen jäsenten ta-
lousarvioiden kanssa, kun HUS-yhtymän talousarviosta ei päätettäisi 
erillään rahoitusvastuussa olevista hyvinvointiyhtymän jäsenistä.

Yhtymäkokouksen valitsemista HUS-yhtymän ylimmäksi päättäväksi 
toimielimeksi puoltaisi myös se, että tällöin ohjausvalta sotepe-asioissa 
säilyisi niillä toimielimillä (aluevaltuusto/kaupunginvaltuusto), jotka on 
vaaleilla valittu päättämään kyseisistä asioista. Yhtymäkokousedustaja 
olisi nimittäin kokouksessa sidottu noudattamaan näiltä tai niiden päät-
tämiltä toimielimiltä saamiaan ohjeita. Mikäli HUS-yhtymän ylin päättä-
vä toimielin olisi yhtymävaltuusto, ei valtuutettuja valittaisi vaaleilla, 
vaan heidät nimitettäisiin HUS-yhtymän jäsenten toimesta. Yhtymäval-
tuustomalli tarkoittaisi myös erityisesti aluevaltuustojen näkökulmasta 
merkittävää päätösvallan vähenemistä. Aluevaltuustot valitaan vastaa-
maan vain ja ainoastaan sotepe-asioista. Kaupunginvaltuustoon verrat-
tua niiden tehtävät ja toimivalta ovat siis huomattavasti rajallisemmat. 
Mikäli HUS-yhtymän ylin päättävä toimielin olisi yhtymävaltuusto, olisi 
sen mahdollista tehdä sote-asioissa päätöksiä, jotka olisivat vastoin 
aluevaltuustojen näkemystä, eikä aluevaltuustoilla olisi vaikutusvaltaa 
asiaan. Yhtymävaltuutetut eivät nimittäin olisi sidottuja aluevaltuustojen 
kantaan. Yhtymäkokousmallissa alueiden ääni tulisi päätöksenteossa 
vahvemmin esiin, kun yhtymäkokousedustajan tulisi yhtymäkokoukses-
sa tuoda esiin edustamansa hyvinvointialueen tai Helsingin kaupungin 
kanta.
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Hyvinvointialuelain 63 §:n 1 momentin mukaan yhtymäkokous on pidet-
tävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tarpeen mukaan se olisi mah-
dollista kutsua koolle useamminkin. Uusimaa-lain 16 §:n mukaisesti 
kukin HUS-yhtymän jäsen nimeäisi yhtymäkokoukseen 1–3 edustajaa 
sen mukaan kuin perussopimuksessa sovitaan. Koska yhtymäkokou-
sedustajat käyttäisivät Uusimaa-lain mukaan alueensa äänivaltaa yh-
dessä, nähtiin valmistelussa selkeänä, että kutakin jäsentä edustaisi 
yhtymäkokouksessa yksi edustaja. Ehdotetun perussopimuksen mu-
kaan yhtymäkokous valitsisi keskuudestaan puheenjohtajan.

8 § Äänivalta

Hyvinvointialuelain 59 §:ssä säädetään hyvinvointiyhtymän perussopi-
muksen vähimmäissisällöstä. Sen yksityiskohtaisten perustelujen mu-
kaan ylimmän päättävän toimielimen valinnan lisäksi perussopimuk-
sessa on sovittava siitä, miten jäsenenä olevien hyvinvointialueiden vä-
linen äänivalta jakautuu ja mikä on äänivallan jakautumisen peruste. 
Äänivallan peruste on jäsenenä olevien hyvinvointialueiden harkinnas-
sa; yleisimmin se on asukasluku, peruspääomaosuus tai esimerkiksi 
perustettavan hyvinvointiyhtymän palvelujen käyttö tietyllä aikavälillä.

Valmistelun aikana tarkasteltiin äänivallan jakautumista asukasluvun 
perusteella ja peruspääomaosuuksien perusteella. Asukasluvun perus-
teella määräytyvä äänivalta tarkistettaisiin vaalikausittain Tilastokes-
kuksen väestörakennetilaston vaalivuotta edeltävää vuotta edeltäneen 
vuoden lopussa olevien tietojen mukaan. Tässä mallissa äänivalta ei 
siis olisi staattinen, vaan kehittyisi väkiluvun mukaan. Vastaavasti pe-
ruspääomasuuksiin pohjautuvassa mallissa äänivalta olisi pysyvä ja se 
voisi muuttua vain peruspääomaosuuksia muuttamalla. 

Valmistelussa päädyttiin ehdottamaan vaihtoehtoa, jossa yhtymäko-
kouksessa jäsenten äänivalta jakautuisi niiden asukasmäärien suh-
teessa. Asukasmäärien katsottiin olevan pitkäjänteisempi ratkaisu kuin 
peruspääoma. Lisäksi jäsenet saavat rahoituksensa asukkaiden palve-
lutarpeen mukaisesti, joten asukasluvulla katsottiin olevan rooli myös 
jäsenten taloudellisten kantokyvyn määrittämisessä. Asukasmäärien 
käyttöä puolsi myös se, että se vastaisi alueiden kehitystä, eikä jäisi 
staattiseen tilaan. Suhteelliset asukasluvut, joiden mukaan äänivalta 
jakautuisi, on kuvattu alla olevassa kaaviossa.

Kunta                         Asukasluku             % 
Helsinki                                656 920   38,58 %
Länsi-Uudenmaan hva 
yhteensä

                               473 838   27,83 %

Espoo                                292 796   17,20 %
Hanko                                    8 042     0,47 %
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Inkoo                                    5 321     0,31 %
Karkkila                                    8 696     0,51 %
Kauniainen                                  10 178     0,60 %
Kirkkonummi                                  40 082     2,35 %
Lohja                                  45 886     2,69 %
Raasepori                                  27 528     1,62 %
Siuntio                                    6 149     0,36 %
Vihti                                  29 160     1,71 %
Vantaan ja Keravan hva 
yhteensä

                               274 336   16,11 %

Kerava                                  37 105     2,18 %
Vantaa                                237 231   13,93 %
Keski-Uudenmaan hva 
yhteensä

                               199 330   11,71 %

Hyvinkää                                  46 576     2,74 %
Järvenpää                                  44 455     2,61 %
Mäntsälä                                  20 783     1,22 %
Nurmijärvi                                  43 663     2,56 %
Pornainen                                    5 070     0,30 %
Tuusula                                  38 783     2,28 %
Itä-Uudenmaan hva yh-
teensä

                                 98 254     5,77 %

Askola                                    4 878     0,29 %
Lapinjärvi                                    2 621     0,15 %
Loviisa                                  14 745     0,87 %
Myrskylä*                                    1 871     0,11 %
Porvoo                                  50 619     2,97 %
Pukkila*                                    1 833     0,11 %
Sipoo                                  21 687     1,27 %
Yhteensä                             1 702 678 100,00 %

  

*Myrskylän ja Pukkilan kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy uu-
distuksen yhteydessä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiristä Itä-
Uudenmaan hyvinvointialueeseen. Tämä huomioitaisiin asukaslukuun 
perustuvassa äänivallassa.

LÄHDE: Tilastokeskus 2020, Väkiluku kuukausittain ja alueittain, 
1990M01-2020M12 joulukuu 2020. 
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Valmistelun aikana hyödynnettiin Helsingin kaupungin tilaamaa kon-
sulttiselvitystä. Konsulttiselvityksessä kartoitettiin nykyisten kuntayhty-
mien ylimpien päättävien toimielinten kokoonpanoja sekä kokemuksia 
niiden toiminnasta. Konsulttiselvitys on oheismateriaalina 2.

9 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Yhtymäkokous on hyvinvointialuelain 63 §:n mukaan kutsuttava koolle 
vähintään kaksi kertaa vuodessa, mutta se voidaan kutsua koolle tarvit-
taessa useamminkin. Yhtymäkokouksen kutsuisi koolle HUS-yhtymän 
yhtymähallitus. Kutsu olisi toimitettava HUS-yhtymän jäsenille vähin-
tään kuukautta ennen kokousta, ellei erityisestä syystä olisi tarpeen 
noudattaa lyhyempää kutsuaikaa.

Yhtymäkokous olisi päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä ja 
yli puolet jäsenten äänivallasta on edustettuna kokouksessa.

10 § Yhtymäkokouksen tehtävät

Hyvinvointialuelain 63 §:ssä luetellaan ne asiat, joista yhtymäkokouk-
sen on ainakin päätettävä. Yhtymäkokoukselle voidaan perussopimuk-
sella vahvistaa tarpeen mukaan myös muita kuin laissa nimenomaisesti 
mainittuja tehtäviä. Mainitun 63 §:n mukaan yhtymäkokouksen tulisi 
päättää ainakin hyvinvointiyhtymän talousarviosta ja taloussuunnitel-
masta, hyväksyä hyvinvointiyhtymälle hallintosääntö, valita perussopi-
muksen mukaiset hyvinvointiyhtymän toimielimet, päättää hyvinvoin-
tiyhtymän luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, 
valita tilintarkastajat sekä päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja 
vastuuvapaudesta. 

Hyvinvointialuelain 63 §:ssä luetellut tehtävät vastaavat siten pääosin 
aluevaltuuston ja hyvinvointiyhtymän yhtymävaltuuston tehtäviä. Ehdo-
tetun perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä olisi:

1) päättää HUS-järjestämissopimuksen hyväksymisestä HUS-yhtymän 
puolesta;

Uusimaa-lain 10 §:n 3 momentin mukaan kunkin alueen ja HUS-
yhtymän ylin päättävä toimielin päättäisi HUS-järjestämissopimuksen 
hyväksymisestä. 

2) päättää HUS-yhtymän strategiasta;

HUS-yhtymän strategiasta päättäminen rinnastuisi hyvinvointialueen st-
rategiasta päättämiseen, josta säädetään hyvinvointialuelain 22 §:ssä. 
Strategiasta päättäminen kuuluu mainitun lainkohdan nojalla alueval-
tuustolle, josta seuraisi, että HUS-yhtymässä strategiasta päättäisi yh-
tymäkokous.
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3) hyväksyä hallintosääntö;

Toimivalta hallintosäännöstä päättämiseen perustuu hyvinvointialuelain 
63 §:n 3 momenttiin.

4) valita HUS-yhtymän yhtymähallitus;

Yhtymähallitus on hyvinvointialuelaissa kuvattu muu toimielin, jonka yh-
tymäkokous valitsee hyvinvointialuelain 63 §:n 3 momentin nojalla.

5) valita tarkastuslautakunta;

Tarkastuslautakunta on hyvinvointiyhtymän lakisääteinen toimielin, jon-
ka yhtymäkokous valitsisi hyvinvointialuelain 63 §:n 3 momentin nojalla. 

6) valita kansalliskielilautakunta;

Kansalliskielilautakunta on lakisääteinen HUS-yhtymän toimielin, jonka 
yhtymäkokous valitsisi hyvinvointialuelain 63 §:n 3 momentin nojalla.

7) valita muiden hallintosäännössä määrättyjen toimielinten jäsenet; 

Hyvinvointialuelain 63 §:n 3 momentin mukaan yhtymäkokouksen teh-
tävänä on hyvinvointiyhtymän toimielinten valinta. HUS-yhtymän muista 
toimielimistä määrätään hallintosäännössä, jonka hyväksyy yhtymäko-
kous. 

8) valita tilintarkastajat

Tilintarkastajien valinta kuuluu yhtymäkokouksen tehtäviin hyvinvointia-
luelain 63 §:n 3 momentin nojalla.

9) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;

Toimivalta luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista päättämiseen 
perustuu hyvinvointialuelain 63 §:n 3 momenttiin.

10) päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;

Talousarviosta ja taloussuunnitelmasta päättäminen perustuu hyvin-
vointialuelain 63 §:n 3 momenttiin. Talousarviosta ja taloussuunnitel-
masta säädellään tarkemmin saman lain 115 §:ssä. Kyseisen pykälän 
yksityiskohtaisten perustelujen mukaan talousarvion ja taloussuunni-
telman liitos hyvinvointialuestrategiaan tulisi olla kiinteä ja niihin otettu-
jen tavoitteiden tulisi olla hyvinvointialuestrategiaa toteuttavia. Tätä so-
vellettaisiin siis myös HUS-yhtymän strategiaan. 

Hyvinvointialuelain 115 §:n perusteluissa todetaan lisäksi, että lähtö-
kohtaisesti kaikki aluevaltuuston talousarviossa asettamat tavoitteet 
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ovat sitovia siten, että ne on tarkoitettu toteutettavaksi. Toiminnan ja ta-
louden yhteen kytkennän korostamisesta seuraa, että määrärahan tai 
tuloarvioiden muutosten vaikutukset toiminnallisiin tavoitteisiin selvite-
tään. Ehdotuksen mukaan tätä sovellettaisiin myös HUS-yhtymän ta-
lousarvion sitovuuteen siten, että yhtymäkokous päättäisi sitovuudesta. 

Hyvinvointialuelain 115 §:n perusteluissa todetaan edelleen, että talou-
sarviovuodelle asetetut määrärahat ovat sitovia ja ne voidaan ottaa ta-
lousarvioon joko brutto- tai nettomääräisenä. Bruttoperiaate tarkoittaa, 
että menot ja tulot budjetoidaan erikseen määrärahoina ja tuloarvioina. 
Nettoperiaate tarkoittaa, että talousarviossa sitovuus määrätään netto-
määräisesti tulojen ja menojen erotuksena. Koska hyvinvointialueen 
rahoitus perustuu valtion rahoitukseen ja asiakasmaksuihin, talousar-
viota laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että hyvin-
vointialue voi omalla päätöksenteollaan vaikuttaa ensisijaisesti palvelu-
jen ja toimintojen organisointiin eli käyttötalousmenoihin, mutta vain ra-
joitetusti tulovirtoihinsa. Ehdotuksen mukaan nämä seikat tulisi huo-
mioida myös HUS-yhtymän talousarviovuodelle asetetuissa määrära-
hoissa. 

11) päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;

Tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta päättäminen pe-
rustuu hyvinvointialuelain 63 §:n 3 momenttiin. Tilinpäätöksestä sääde-
tään tarkemmin saman lain 117 §:ssä. HUS-yhtymän tilinpäätöksen kä-
sittelyyn sovellettaisiin mitä mainitussa lainkohdassa todetaan hyvin-
vointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä. Näin ollen yhtymähallituk-
sen olisi laadittava tilikaudelta tilinpäätöstilikautta seuraavan vuoden 
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkas-
tettavaksi. Tilintarkastajien olisi tarkastettava tilinpäätös toukokuun lop-
puun mennessä. Yhtymähallituksen olisi saatettava tilinpäätös tilintar-
kastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Yhtymäkokouksen 
olisi käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluisivat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja 
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toi-
mintakertomus. Tilinpäätöksen tulisi antaa oikea ja riittävä kuva HUS-
yhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toi-
minnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot olisi ilmoitettava liitetiedois-
sa. Tilinpäätöksen allekirjoittaisivat yhtymähallituksen jäsenet sekä 
HUS-yhtymän toimitusjohtaja.

12) päättää suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteista; 

Nykyisen HUS-kuntayhtymän perussopimuksen mukaan suunnitelman 
mukaisten poistojen perusteista päättää ylin päättävä toimielin, eli val-
tuusto. Tästä periaatteesta ei katsottu tarpeelliseksi poiketa HUS-
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yhtymän osalta, joten ehdotetun perussopimuksen mukaan yhtymäko-
kous päättäisi suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteista.

13) vahvistaa HUS-konsernin omistajaohjauksen periaatteet ja hyväk-
syä konserniohje;

Hyvinvointialuelain 22 §:n 1 momentin mukaan konserniohjeen hyväk-
syminen on aluevaltuuston tehtävä. HUS-yhtymän konserniohje ja 
omistajaohjauksen periaatteet rinnastuisivat hyvinvointialueen vastaa-
viin ja näin ollen niistä päättäisi yhtymäkokous. 

14) päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista; 

HUS-yhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista päät-
täminen rinnastuisi hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan päättämiseen, josta säädetään hyvinvointialuelain 22 §:ssä. 
Näistä asioista päättäminen kuuluu mainitun lainkohdan nojalla alueval-
tuustolle ja tästä seuraisi, että niistä päättäisi HUS-yhtymässä yhtymä-
kokous.

15) päättää peruspääoman korottamisesta tai alentamisesta;

Hyvinvointialuelain 59 §:n mukaan perussopimuksessa tulee sopia jä-
senenä olevien hyvinvointialueiden osuudesta hyvinvointiyhtymän pe-
ruspääomaan. Nykyisen HUS-kuntayhtymän perussopimuksen mukaan 
peruspääoman muuttamisesta päättää kuntayhtymän ylin päättävä toi-
mielin, eli valtuusto. Tästä periaatteesta ei katsottu tarpeelliseksi poike-
ta HUS-yhtymän peruspääoman muuttamisen osalta, joten ehdotetun 
perussopimuksen mukaan yhtymäkokous päättää peruspääoman 
muuttamisesta.

16) päättää HUS-yhtymän purkamisesta lain niin edellyttäessä.

Hyvinvointialuelain 59 § edellyttää, että hyvinvointiyhtymän purkami-
sesta sovitaan perussopimuksessa. HUS-yhtymän asema on kirjattu 
lakiin, mutta mikäli lain muutos edellyttäisi HUS-yhtymän purkamista, 
päättäisi purkamisesta yhtymäkokous. 

Ehdotetun perussopimuksen mukaan yhtymäkokous vastaisi myös 
muista hallintosäännössä sille määrätyistä tehtävistä.

11 § Päätöksenteko

Yhtymäkokouksessa päätökset tehtäisiin annettujen äänten yksinker-
taisella enemmistöllä, ellei laista tai perussopimuksesta muuta johdu.

Hyvinvointialuelain 59 § 2 momentin mukaan perussopimuksessa voi-
daan sopia, että päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö. 
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Lisäksi perussopimuksen muuttamisesta säädetään saman lain 60 
§:ssä, jonka mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään 
kaksi kolmannesta jäsenenä olevista hyvinvointialueista sitä kannattaa 
ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenenä olevien hy-
vinvointialueiden yhteenlasketusta asukasluvusta, ellei perussopimuk-
sessa toisin sovita. HUS-yhtymän perussopimuksessa määräenemmis-
töä sovellettaisiin peruspääoman korottamista ja alentamista sekä pe-
russopimuksen muuttamista koskevissa päätöksissä. Nämä päätökset 
katsottiin valmistelussa jäsenten kannalta merkitykseltään sellaisiksi, 
että määräenemmistöpäätös olisi perusteltu. 

Toimielimelle kuuluvista asioista voitaisiin päättää varsinaisessa ko-
kouksessa, sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouk-
sessa (sähköinen kokous) tai sähköisesti ennen kokousta (sähköinen 
päätöksentekomenettely).

Sähköisessä kokouksessa ja sähköisessä päätöksentekomenettelyssä 
tulisi huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, etteivät salassa pidettävät 
tiedot ole ulkopuolisten saatavissa.

4 Luku – Yhtymähallitus ja HUS-yhtymän johtaminen

12 § Yhtymähallitus

Hyvinvointialuelain 58–69 §:ssä säädetään hyvinvointiyhtymästä ja sen 
hallinnosta. Hyvinvointialuelain 61 §:n mukaan hyvinvointiyhtymän ylin-
tä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous. Hyvinvoin-
tiyhtymällä voi olla myös muita, perussopimuksessa sovittuja toimieli-
miä. Siitä, että hyvinvointiyhtymällä tulee olla hallitus, ei säädetä laissa. 
Näin ollen myös HUS-yhtymän yhtymähallituksesta olisi sovittava pe-
russopimuksessa. Yhtymähallitus olisi laissa tarkoitettu ”muu toimielin”. 
Sääntely vastaa tältä osin kuntalain (410/2015) 58 §:n mukaista sään-
telyä kuntayhtymän toimielimistä. Perussopimuksen valmistelun yhtey-
dessä on pidetty sen valmistelun alusta lähtien selvänä, että HUS-
yhtymällä tulisi olla sen käytännön johtamista ja päätöksentekoa ohjaa-
va yhtymähallitus. 

Tällä hetkellä HUS-kuntayhtymän hallituksen kokoonpano on perusso-
pimuksen perusteella 17 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
Omistajakuntia hallituksessa edustaa 15 jäsentä ja Helsingin yliopistoa 
kaksi jäsentä. HUS-kuntayhtymän valtuusto valitsee yhden hallituksen 
jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. HUS-
kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti hallitus on valittava siten, 
että siinä on jäsen jokaiselta HUS-kuntayhtymän sairaanhoitoalueelta 
ja niin, että kielelliset näkökohdat otetaan huomioon. Kuntalain 58 §:n 
mukaisesti hallituksen kokoonpano on Helsingin yliopiston nimeämiä 
jäseniä lukuun ottamatta sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsen-
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kuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleis-
sa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Vastaavaa sääntelyä ei sisälly hy-
vinvointialuelakiin. Mikäli HUS-yhtymän hallituksessa haluttaisiin edel-
leen soveltaa vastaavaa poliittista suhteellisuusperiaatetta, tulisi tästä 
sopia perussopimuksessa. 

HUS-kuntayhtymän hallitukseen on sovellettu erikoissairaanhoitolain 
(1062/1989) 25 §:ää, jonka mukaan sairaanhoitopiirin alueella sijaitse-
valla lääkärikoulutusta antavalla yliopistolla (tässä tapauksessa Helsin-
gin yliopistolla) on oikeus nimetä sairaanhoitopiirin kuntainliiton liittohal-
litukseen kaksi jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Eri-
koissairaanhoitolain 25 § ollaan kumoamassa uuden lainsäädännön 
voimaantulon yhteydessä. Uusimaa-lain 13 §:n mukaan HUS-yhtymän 
perussopimuksessa on sovittava Helsingin yliopiston osallistumisesta 
HUS-yhtymän ylläpitämän yliopistollisen sairaalan hallintoon, mutta 
osallistumisen käytännön toteuttamisesta ei säädetä tarkemmin. 

HUS-yhtymän perussopimuksen valmisteluun liittyvissä taustaselvityk-
sissä pohdittiin HUS-yhtymän hallituksen mahdollisia erilaisia kokoon-
panoja. Erityisesti pohdittavana oli se, tulisiko hallitukseen tuoda luot-
tamushenkilötaustaisten jäsenten lisäksi myös asiantuntijuuden perus-
teella valittuja jäseniä, ja toisaalta olisiko HUS-yhtymän ja sen jäsenten 
yhteistyötä mahdollista tiivistää myös hallitustyöskentelyn tasolla. 

Kuten edellä on tuotu esiin, Uusimaa-lain 13 §:n mukaan HUS-yhtymän 
perussopimuksessa on sovittava Helsingin yliopiston osallistumisesta 
HUS-yhtymän ylläpitämän yliopistollisen sairaalan hallintoon. Perusso-
pimusvalmistelun yhteydessä kartoitettiin sitä, miten yliopisto on edus-
tettuna yliopistosairaaloiden hallinnoissa kansainvälisessä tarkastelus-
sa. Selvityksen perusteella lähes kaikissa niissä yliopistosairaaloissa, 
joiden organisaatiota tarkasteltiin, yliopisto oli edustettuna yliopistosai-
raalan hallituksessa tai muussa vastaavassa toimielimessä. Lisäksi 
yliopiston osallistuminen yliopistosairaalan hallintoon oli määritelty ylio-
pistosairaalaa koskevaksi vaatimukseksi joissain kansainvälisissä sai-
raaloita koskevissa laatusertifikaateissa. Tällainen on muun muassa 
Joint Commission International (JCI), jonka hakuprosessin valmistelu 
on ollut käynnissä HUS-kuntayhtymässä. HUS-yhtymän näkökulmasta 
on katsottu perustelluksi, että sen rakenne vastaisi sen ulkomaisia ver-
rokkeja, ja yliopistollisen sairaalan rooli ja tehtävät määriteltäisiin yh-
denmukaisin perustein. Tällä olisi merkitystä HUS-yhtymän mahdolli-
suuksiin sekä toimia osana kansainvälistä yliopistosairaalaverkostoa ja 
lääketieteellistä opetus- ja tutkimuskollegiota, että hakea itselleen kan-
sainvälisesti korkealle arvostettujen laatujärjestelmien, kuten JCI akk-
reditaatiota.
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Tehtyjen taustaselvitysten (oheismateriaali 2) pohjalta väliaikainen 
HUS-valmisteluryhmä tarkasteli valmistelun yhteydessä viittä erilaista 
hallituskokoonpanoa: 

• nykymuotoinen hallitus, jossa olisi 15 luottamushenkilötaustaista jä-
sentä (Helsingin kaupunki kuusi jäsentä, Länsi-Uusimaa neljä jäsentä, 
Vantaa-Kerava kaksi jäsentä, Keski-Uusimaa kaksi jäsentä, Itä-
Uusimaa yksi jäsen) ja kaksi Helsingin yliopiston nimeämää jäsentä, 
sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen; 

• hallitus, johon valittaisiin 12 luottamushenkilötaustaista jäsentä (Hel-
singin kaupunki neljä jäsentä, Länsi-Uusimaa 3 jäsentä, Vantaa-Kerava 
kaksi jäsentä, Keski-Uusimaa kaksi jäsentä ja Itä-Uusimaa yksi jäsen), 
sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen;

• hallitus, johon valittaisiin edellä mainittujen 12 luottamushenkilötaus-
taisen jäsenen lisäksi kolme jäsentä asiantuntijuuden perusteella, näis-
tä yhden ollessa Helsingin yliopiston nimeämä jäsen, sekä jokaiselle 
henkilökohtainen varajäsen; 

• hallitus, johon valittaisiin kutakin HUS-yhtymän jäsentä edustamaan 
yksi luottamushenkilötaustainen ja yksi asiantuntijuuden perusteella va-
littava jäsen, sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen;

• hallitus, joka muodostettaisiin Helsingin kaupungin ja hyvinvointialuei-
den hallitusten jäsenistä.

Edellä mainituista vaihtoehto, jossa hallitus muodostettaisiin Helsingin 
kaupungin ja hyvinvointialueiden hallitusten jäsenistä osoittautui tar-
kemmassa tarkastelussa esteellisyyssäännösten vuoksi epäkäytännöl-
liseksi. Tässä yhteydessä käytiin kuitenkin keskustelua siitä, voisiko 
esimerkiksi hyvinvointialueen toimitusjohtajalla tai hallituksen puheen-
johtajalla olla läsnäolo- ja puheoikeus HUS-yhtymän hallituksen ko-
kouksissa. Tämä jäisi kuitenkin HUS-yhtymän hallintosäännön valmis-
telun yhteydessä ratkaistavaksi. 

Käydyn keskustelun perusteella väliaikainen HUS-valmisteluryhmä 
päätyi esittämään nykymuotoista hallitusta, jossa HUS-yhtymän yhty-
mähallituksen kokoonpano olisi 17 jäsentä ja heille henkilökohtaiset va-
rajäsenet siten, että näistä 15 jäsentä edustaisi hyvinvointialueita ja 
Helsingin kaupunkia ja kaksi Helsingin yliopistoa.

Hyvinvointialueita ja Helsingin kaupunkia edustava yhtymähallituksen 
kokoonpano noudattelisi hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin 
asukaslukujen suhdetta siten, että Helsingin kaupungilla olisi hallituk-
sessa kuusi jäsentä ja varajäsentä, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialu-
eella neljä jäsentä ja varajäsentä, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueel-
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la kaksi jäsentä ja varajäsentä, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella 
kaksi jäsentä ja varajäsentä ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella yksi 
jäsen ja varajäsen. 

Koska HUS-yhtymän ylimmäksi päättäväksi toimielimeksi tulisi yhtymä-
kokous, väliaikaisessa HUS-valmisteluryhmässä nähtiin tärkeäksi, että 
HUS-yhtymän toiminnan poliittinen ohjaus toteutuisi riittävän vahvasti 
yhtymähallituksen kautta. Samasta syystä yhtymähallituksen kokoon-
panoon ei selvityksistä huolimatta nähty tarpeelliseksi lisätä asiantunti-
juuden perusteella valittavia jäseniä (pl. yliopiston edustajat). 

Toisin kuin tällä hetkellä, HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokoonpa-
nossa ei noudatettaisi kuntalain mukaista poliittista suhteellisuusperiaa-
tetta. Tähän liittyvää kohtaa ei lisättäisi perussopimukseen, ja näin ol-
len jokainen HUS-yhtymän jäsen voisi valita yhtymähallitukseen ha-
luamansa luottamushenkilötaustaiset edustajat perustuen omiin poliitti-
siin voimasuhteisiinsa. Tämä varmistaisi kunkin jäsenen omaan vaalitu-
lokseen liittyvän poliittisen painotuksen näkymisen nykyistä paremmin 
myös HUS-yhtymän päätöksenteossa. Samalla tämä saattaisi korostaa 
joidenkin puolueiden asemaa HUS-yhtymän hallituksessa kokonaisuut-
ta tarkastellen vaalitulosta enemmän, ja vastaavasti joidenkin Uuden-
maan alueella vähemmän ääniä saaneen puolueen edustus HUS-
yhtymän hallituksesta jäisi mahdollisesti pois. HUS-yhtymän jäsenten 
lukumäärän ollessa aikaisempaa vähäisempi ja niiden koon aikaisem-
paa suurempi, sekä hallituksen jäsenten määrän pysyessä nykyisel-
lään, on arvioitavissa, että yhtymähallituksen kokoonpanossa tulisi täs-
tä huolimatta olemaan riittävästi poliittista variaatiota. Myös yliopiston 
edustus yhtymähallituksessa pysyisi ennallaan, jotta HUS-yhtymän roo-
li ja asema yliopistosairaalana tulisi riittävästi huomioiduksi ja turvatuksi 
myös tällä päätöksenteon tasolla.

Yhtymähallitukseen sovellettaisiin tasa-arvolain 4 a §:ää julkisen hallin-
non ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta. Lainkoh-
dan mukaan yhtymähallituksessa tulisi olla sekä miehiä että naisia 
kumpaakin vähintään 40 %, ellei erityisestä syystä muuta johtuisi. Ta-
sa-arvovaltuutetun lausuntokäytännössä on korostettu, että kiintiö-
säännöstä sovelletaan varsinaisiin jäseniin ja varajäseniin erikseen. Li-
säksi, koska Helsingin yliopistolla olisi kaksi edustajaa, mutta yliopisto 
ei ole hyvinvointialueeseen rinnastettava julkishallinnollinen organisaa-
tio, tulisi Helsingin yliopiston lähtökohtaisesti nimetä edustajikseen yksi 
nainen ja yksi mies. Jäsenten välisillä etukäteisillä neuvotteluilla tulisi 
varmistaa, että yhtymähallituksen lopullinen kokoonpano on kiintiö-
säännöksen mukainen.

Yhtymäkokous valitsisi yhtymähallituksen jäsenten keskuudesta pu-
heenjohtajaksi Helsingin kaupungin nimeämän jäsenen ja varapuheen-
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johtajaksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeämän jäsenen. 
Tämä noudattelisi jäsenten kokoa siten, että väestömäärältään ja pe-
ruspääomaltaan suurimman jäsenen edustaja toimisi yhtymähallituk-
sessa puheenjohtajana ja toiseksi suurimman jäsenen edustaja vara-
puheenjohtajana. Asiasta määrättäisiin perussopimuksessa, jolloin siitä 
ei käytäisi erikseen neuvottelua aina yhtymähallitusta muodostettaes-
sa.

HUS-yhtymän yhtymähallituksen toimikausi olisi alue- ja kuntavaalien 
vaalikausi. Yhtymäkokous nimeäisi yhtymähallituksen alue- ja kunta-
vaaleja seuraavassa yhtymäkokouksessa aina seuraavan vaalikauden 
ajaksi. HUS-yhtymän ensimmäisen yhtymähallituksen nimittämisestä 
sekä HUS-yhtymän ja HUS-kuntayhtymän hallitusten välisestä työn-
jaosta siirtymävaiheessa säädetään voimaanpanolain 5 luvussa.

13 § Yhtymähallituksen tehtävät

Yhtymähallitus johtaisi HUS-yhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta si-
ten kuin siitä on säädetty laissa tai määrätty perussopimuksessa taikka 
HUS-yhtymän hallintosäännössä. Yhtymähallitus vastaisi HUS-
yhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta yleisesti. Lisäksi HUS-
yhtymän tehtäviin kuuluisi vastata HUS-yhtymän 

1) järjestämisvastuulla olevien tehtävien toteuttamisesta; 

HUS-yhtymän järjestämisvastuulla olisivat Uusimaa-lain 5–8 §:ssä 
määrätyt tehtävät, sekä jäsenten Uusimaa-lain 9 §:n mukaisessa HUS-
järjestämissopimuksessa HUS-yhtymän järjestämisvastuulle siirtämät 
tehtävät.

2) HUS-yhtymän toimitusjohtajan valinnasta; 

Yhtymähallitus vastaisi HUS-yhtymän toimitusjohtajan valinnasta. Toi-
mitusjohtajasta määrättäisiin tarkemmin tämän perussopimuksen 15 
§:ssä.

3) strategian toteuttamisesta; 

HUS-yhtymän strategiasta määrättäisiin tarkemmin tämän perussopi-
muksen 5 §:ssä.

4) yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, toimeenpanosta ja lailli-
suuden valvonnasta; 

Yhtymähallitus vastaisi yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, toi-
meenpanosta ja laillisuuden valvonnasta ja ohjaisi näiltä osin HUS-
yhtymän toimitusjohtajan ja muun virkakunnan toimintaa näiden asioi-
den valmistelussa.
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5) talousarvion noudattamisesta; 

Yhtymähallitus vastaisi talousarvion noudattamisesta ja siihen liittyvän 
jäsenille tapahtuvan tämän perussopimuksen mukaisen seuraamisen ja 
raportoinnin toteuttamisesta.

6) asiakasmaksujen ja muiden perittävien korvausten vahvistamisesta 
talousarviossa määrättyjen perusteiden mukaisesti; 

Asiakasmaksujen ja muiden HUS-yhtymän toiminnassa perittävien kor-
vausten perusteista määrättäisiin HUS-yhtymän talousarviossa. Yhty-
mähallitus vahvistaisi näiden suuruuden määrättyjen perusteiden mu-
kaisesti.

7) toiminnan yhteensovittamisesta; 

Yhtymähallitus vastaisi HUS-yhtymäkonsernin toimialojen ja tytäryhtei-
söjen toiminnan yhteensovittamisesta HUS-yhtymän tehtävien toteut-
tamiseksi.

8) valtakunnallisten ja yhteistyöaluekohtaisten tehtävien toteuttamises-
ta; 

HUS-yhtymällä olisi erilaisia lakisääteisiä, sopimuksenvaraisia ja muita 
valtakunnallisia ja yhteistyöaluekohtaisia tehtäviä ja vastuita. Yhtymä-
hallitus vastaisi näiden toteuttamisesta. 

9) yliopistollisen lääketieteellisen ja terveystieteellisen opetus- ja tutki-
mustoiminnan edellytyksistä; 

Sote-järjestämislain 34 §:n mukaan HUS-yhtymä ylläpitää yliopistollista 
sairaalaa, joka toimii kiinteässä yhteydessä erityisesti Helsingin yliopis-
ton lääketieteellisen tiedekunnan, mutta myös muiden korkeakoulujen 
kanssa. Opetus- ja tutkimustoiminnalla on sekä suoria että epäsuoria 
vaikutuksia myös HUS-yhtymän toimintaan ja talouteen. Yhtymähalli-
tuksen vastuulla olisi tältä osin varmistaa HUS-yhtymässä tapahtuvan 
opetuksen ja tutkimuksen toimintaedellytysten turvaaminen.

10) työnantajatoiminnasta; 

Yhtymähallitus vastaisi HUS-yhtymän työnantajatoiminnasta.

11) hallinnon ohjauksesta. 

Yhtymähallitus vastaisi HUS-yhtymän hallinnon yleisestä ohjauksesta 
hallintosäännön mukaisesti.

HUS-yhtymän sisäisen toiminnan yhteensovittamisen lisäksi yhtymä-
hallitus vastaisi HUS-yhtymän asiakkaiden palvelujen yhteensovittami-
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sesta ja integraatiosta lain edellyttämällä tavalla. Tällä viitattaisiin erityi-
sesti sote-järjestämislain 10 §:ään, jossa säädetään hyvinvointialueen 
velvoitteesta asiakkaiden palvelujen yhteensovittamisessa. Lakiehdo-
tuksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan pykälää sovelletaan 
myös HUS-yhtymään silloin, kun se järjestää terveydenhuoltoa. Koska 
tämän perussopimuksen 3 §:ssä HUS-yhtymän tehtäväksi määritellään 
tarjota tehtäviinsä liittyviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai nii-
tä tukevia palveluja, tulee vastaavasti myös sote-järjestämislain 10 §:n 
mukainen asiakkaiden palvelujen yhteensovittamistehtävä tulkita tässä 
yhteydessä laajasti koskemaan kaikkia HUS-yhtymän järjestämiä sosi-
aali- ja terveydenhuollon palveluja ja niitä koskevia palveluja.

Yhtymähallitus valvoisi HUS-yhtymän etua, edustaisi HUS-yhtymää ja 
tekisi sen puolesta sopimukset, jollei hallintosäännössä toisin määrät-
täisi.

14 § Yhtymähallituksen päätöksenteko

Yhtymähallituksen päätöksenteossa sovellettaisiin hyvinvointialuelain 
12 luvun mukaisia säännöksiä. Yhtymähallitus olisi päätösvaltainen, 
kun puolet sen jäsenistä olisi läsnä. Päätökset yhtymähallituksessa teh-
täisiin läsnä olevien jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisisi. Vaalipäätöksen ky-
seessä ollessa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaisiin arvalla. Rat-
kaisu arvalla perustuisi hyvinvointialuelain 110 §:ään, josta ei katsottu 
tarpeelliseksi poiketa yhtymähallituksen päätöksenteon osalta.

15 § HUS-yhtymän toimitusjohtaja

HUS-yhtymän operatiivisesta johtamisesta vastaisi toimitusjohtaja. 
Toimitusjohtaja johtaisi ja kehittäisi yhtymähallituksen alaisena HUS-
yhtymän hallintoa, taloudenhoitoa, viestintää ja muuta toimintaa sekä 
vastaisi osaltaan siitä, että yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen 
asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. 

HUS-yhtymän toimitusjohtajan kanssa tehtäisiin johtajasopimus. Hyvin-
vointialueen johtajan kanssa tehtävästä johtajasopimuksesta sääde-
tään hyvinvointialuelain 46 §:ssä ja hyvinvointialueen johtajan irtisano-
misesta tai siirtämisestä muihin tehtäviin lain 47 §:ssä. Lain 69 §:n mu-
kaan näitä pykäliä sovelletaan myös hyvinvointiyhtymän johtavaan vi-
ranhaltijaan. 

Hyvinvointialuelain 46 §:n mukaan hyvinvointialueen ja hyvinvointialue-
johtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen 
johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyy aluehallitus. 
Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä hyvinvointialuejohtajan 
ja aluehallituksen puheenjohtajan työnjaosta hyvinvointialueen johtami-
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sessa. Otettaessa sopimukseen työnjakoa koskevia määräyksiä on 
otettava huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään. Johtajasopi-
mukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla johtajan vi-
ran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet 47 §:ssä tarkoitetun menettelyn 
sijasta ratkaistaan. Johtajasopimuksessa voidaan tällöin menettelyn 
ohella sopia johtajalle maksettavasta erokorvauksesta. 

Hyvinvointialuelain 47 §:n mukaan aluevaltuusto voi irtisanoa hyvin-
vointialuejohtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettä-
nyt aluevaltuuston luottamuksen. Asia tulee vireille aluehallituksen esi-
tyksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan 
aloitteen. Asiaa valmisteltaessa johtajalle on ilmoitettava, mihin luotta-
muksen menetys perustuu, ja varattava hänelle tilaisuus tulla kuulluksi. 
Irtisanomisen tai muihin tehtäviin siirtämisen edellytyksenä on, että sitä 
kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa kaikista valtuutetuista. Päätös 
voidaan panna heti täytäntöön. Samalla johtaja voidaan vapauttaa teh-
täviensä hoidosta. 

Hyvinvointialuelain 69 §:ssä säädetään siitä, miten hyvinvointialuetta 
koskevia säännöksiä sovelletaan hyvinvointiyhtymään. Pykälän mu-
kaan hyvinvointiyhtymän johtavan viranhaltijan ja hyvinvointiyhtymän 
välillä tehtävään johtajasopimukseen sovelletaan, mitä hyvinvointialu-
een ja hyvinvointialuejohtajan välisestä johtajasopimuksesta säädetään 
hyvinvointialuelain 46 §:ssä. Pykälän ja sen yksityiskohtaisten peruste-
lujen mukaan hyvinvointiyhtymän johtavan viranhaltijan irtisanomisesta 
tai siirtämisestä muihin tehtäviin on soveltuvin osin voimassa, mitä hy-
vinvointialuejohtajasta säädetään lain 47 §:ssä. Näin ollen hyvinvointia-
lueen johtajan irtisanomiseen tai siirtämiseen muihin tehtäviin liittyvä 
asia tulisi vireille yhtymähallituksen esityksestä tai mikäli esityksen teki-
sivät yhdessä sellaiset HUS-yhtymän jäsenet, jotka edustavat vähin-
tään neljäsosaa HUS-yhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimääräs-
tä. Irtisanomispäätöksen tekemiseen vaadittaisiin, että sitä kannattaisi 
kaksi kolmasosaa kaikkien HUS-yhtymän jäsenten yhteenlasketusta 
äänimäärästä. 

Perussopimuksen 13 §:n mukaisesti HUS-yhtymän toimitusjohtajan va-
litsisi yhtymähallitus. Tämä poikkeaisi yleisestä julkisen sektorin menet-
telystä, jonka mukaan toimitusjohtajan valitsee ylin päättävä toimielin. 
Esimerkiksi hyvinvointialuelain 45 §:n mukaan hyvinvointialueen johta-
jan valinnasta vastaa aluevaltuusto. Hyvinvointialuelain 69 §:n mukaan 
lain 45 §:ää ei kuitenkaan sovelleta hyvinvointiyhtymään, mikä mahdol-
listaisi HUS-yhtymän toimitusjohtajan valinnan osoittamisen tässä pe-
russopimuksessa yhtymäkokouksen sijaan yhtymähallituksen tehtä-
väksi. HUS-yhtymän toimitusjohtajan valinnan osoittaminen yhtymähal-
lituksen tehtäväksi perustuisi erityisesti siihen, että HUS-yhtymän 
ylimmän päättävän toimielimen ollessa yhtymäkokous, HUS-yhtymän 
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suora poliittinen ohjaus toteutuisi ensisijaisesti yhtymähallituksessa. 
Tällä tavoin myös toimitusjohtajan valintaan liittyvä poliittinen tahtotila 
välittyisi päätöksentekoon luontaisemmin yhtymähallituksen kautta. 
Tästä huolimatta, kuten edellä on todettu, toimitusjohtajan mahdollinen 
irtisanominen olisi hyvinvointialuelain 47 ja 69 §:n mukaan edelleen yh-
tymäkokoukselle kuuluva tehtävä.

16 § Hallintosääntö

HUS-yhtymää johdettaisiin ja yhtymä toimisi hallintosäännön mukaises-
ti. Hallintosäännön hyväksyisi HUS-yhtymän yhtymäkokous. Hallinto-
säännössä annettaisiin tarpeelliset hyvinvointialuelain 95 §:ssä mainitut 
määräykset HUS-yhtymää koskevan lainsäädännön säännökset sekä 
tämän perussopimuksen määräykset huomioon ottaen.

17 § Konserniohje

HUS-yhtymä tytäryhteisöineen muodostaisi HUS-yhtymäkonsernin. 
HUS-yhtymä johtaisi, ohjaisi ja valvoisi HUS-yhtymäkonsernia yhtymä-
kokouksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeessa ku-
vattaisiin menettelyt, joilla varmistettaisiin HUS-yhtymän konsernioh-
jauksen toimivuus. Konserniohjeen valmistelusta ja sisällöstä määrät-
täisiin tarkemmin HUS-yhtymän hallintosäännössä. 

Tämänhetkisessä HUS-kuntayhtymän konserniohjeessa tytäryhteisöllä 
tarkoitetaan yhteisöä, jossa HUS:lla on yli puolet kaikkien osakkeiden 
tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai oikeus nimittää tai erottaa 
enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksessa taikka jossa HUS muuten 
käyttää tosiasiallista määräysvaltaa. Tytäryhteisöt jaetaan markkinaeh-
toisiin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin konsernijohdon päät-
tämällä tavalla. Markkinaehtoinen tytäryhteisö voi toimia kilpailuilla 
markkinoilla ja mm. osallistua ilman euromääräisiä rajoituksia tarjous-
kilpailuihin. Muiden kuin markkinaehtoisten tytäryhteisöjen tulee toimia 
siten, että HUSin ja tytäryhteisön välinen sidosyksikkösuhde ei vaaran-
nu. Tytäryhteisöjen lisäksi HUS-yhtymällä voi olla osakkuusyhteisöjä, 
joissa HUS-yhtymällä yksin tai yhdessä yhden tai useamman tytäryh-
teisönsä kanssa on vähintään 20 % ja enintään 50 % yhteisön osak-
keiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai muu huomattava 
vaikutusvalta.

Tällä hetkellä HUS-kuntayhtymän konserniin kuuluu oman sairaalatoi-
minnan lisäksi useita tytäryhteisöjä: erikoissairaanhoidon palveluja tar-
joava Orton Oy (yhdistyi kuntayhtymän tytäryhtiön HYKSin Kliiniset 
Palvelut Oy:n kanssa 1.7.2020), tukipalveluita tuottavat HUS Kiinteistöt 
Oy ja Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy, Hyks-instituutti sekä kiinteistöyh-
tiöt Kiinteistö Oy HUS-Asunnot, Asunto Oy Pilvenmäki ja Asunto Oy 
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Porvoon Joukahaisentie 5. HUS-konsernin kuuluu myös osakkuusyh-
teisöjä, joista merkittävin on Oy Apotti Ab.

Hyvinvointialuelain 49 §:n mukaisesti omistajaohjauksella olisi huoleh-
dittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisön toiminnassa otetaan 
huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisetu. Omistajaohjauksella 
varmistettaisiin palveluiden yhdenvertainen saatavuus sekä palveluiden 
laatu, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus hyvinvointialueen tytäryhtei-
söjen toiminnassa. Omistajaohjauksella varmistettaisiin myös avoi-
muuden ja viestinnän samoin kuin palvelujen käyttäjien ja hyvinvointia-
lueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteu-
tuminen. Tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa olisi otettava huo-
mioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan 
asiantuntemus. Konserniohjetta sovellettaisiin HUS-yhtymän tytäryhtei-
söjen ja soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Hyvinvointialuelain 49 §:n mukaisesti konserniohjeessa annettaisiin 
tarpeelliset määräykset ainakin: 1) hyvinvointialuekonsernin talouden 
ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta; 2) konsernivalvonnan ja 
raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä; 3) tiedottamisesta ja 
hyvinvointialueen luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaa-
misesta; 4) velvollisuudesta hankkia hyvinvointialueen kanta asiaan 
ennen päätöksentekoa; 5) konsernin sisäisistä palveluista; 6) hyvin-
vointialueen tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämises-
tä; 7) hyvinvointialueen tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamista-
vasta; ja 8) hyvinvointialuekonsernin valmiussuunnittelusta, varautumi-
sesta ja näiden yhteensovittamisesta hyvinvointialuekonsernissa.

5 Luku – Muut toimielimet

18 § Tarkastuslautakunta

Hyvinvointialuelain 69 §:n 1 momentin mukaisesti HUS-yhtymään so-
velletaan, mitä kyseisessä laissa säädetään hyvinvointialueen tarkas-
tuslautakunnasta. Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaisesti HUS-yhtymän 
ylin päättävä toimielin asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talou-
den tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. 

Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään hyvinvointialuelain 125 
§:ssä. Tarkastuslautakunta laatisi arviointisuunnitelman ja antaisi HUS-
yhtymän ylimmälle päättävälle toimielimelle kultakin vuodelta arviointi-
kertomuksen, jossa esitettäisiin arvioinnin tulokset. Arviointikertomus 
käsiteltäisiin ylimmässä päättävässä toimielimessä tilinpäätöksen yh-
teydessä. Lautakunta voisi antaa muitakin tarpeellisina pitämiään selvi-
tyksiä arvioinnin tuloksista. HUS-yhtymän hallitus antaisi ylimmälle 
päättävälle toimielimelle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikerto-
mus antaisi aihetta.
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Tarkastuslautakunnan jäsenten määrästä ei säädetä laissa. Hyvinvoin-
tialuelain 125 §:n mukaisesti lautakunnan puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Nykyisen HUS-kuntayhtymän tar-
kastuslautakunnassa on yhteensä 7 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset 
varajäsenet. Ehdotetun perussopimuksen mukaisesti HUS-yhtymän 
tarkastuslautakuntaan valittaisiin nykyistä vastaavaan tapaan 7 jäsentä 
ja heistä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Nykyistä vastaava jä-
senmäärä loisi jatkuvuutta lautakunnan toiminnalle myös HUS-
yhtymässä.

19 § Kansalliskielilautakunta

Hyvinvointialuelain 33 §:n mukaan kaksikielisellä hyvinvointialueella on 
oltava kansalliskielilautakunta. 

Lautakunnan jäseniksi valitaan hyvinvointialueen kielivähemmistöön 
kuuluvia henkilöitä. Kansalliskielilautakunnan tehtävistä säädetään 
laissa ja määrätään hallintosäännössä. Lautakunnan on annettava 
vuosittain aluehallitukselle kertomus kielivähemmistön palvelujen toteu-
tumisesta. Aluehallitus antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, 
joihin lautakunnan antama kertomus antaa aihetta. 

Uusimaa-lain 2 §:n 4 momentin mukaisesti myös HUS-yhtymässä tulee 
olla hyvinvointialuelain 33 §:n mukainen kansalliskielilautakunta. Kan-
salliskielilautakunnan tehtävänä on toteuttaa hyvinvointialuelaissa sille 
säädettyjä tehtäviä HUS-yhtymän hallinnossa. Lakisääteisten tehtävien 
lisäksi lautakunnalla voi olla muita hallintosäännössä määrättyjä tehtä-
viä. Lautakunnan jäseniksi valitaan HUS-yhtymän jäsenten alueen 
ruotsinkieliseen kielivähemmistöön kuuluvia henkilöitä. 

Kansalliskielilautakunnan jäsenten määrästä ei säädetä laissa. Nykyi-
sen HUS-kuntayhtymän vähemmistökielisessä lautakunnassa on yh-
teensä 9 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Esitetyn perus-
sopimuksen mukaisesti kansalliskielilautakuntaan valittaisiin 9 jäsentä 
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Nykyistä vastaava jäsenmäärä 
loisi jatkuvuutta lautakunnan toiminnalle myös HUS-yhtymässä. Hyvin-
vointialuelain 33 §:n 5 momentin mukaan lautakunnan puheenjohtajalla 
olisi läsnäolo- ja puheoikeus yhtymähallituksen kokouksessa.

20 § Muiden toimielinten asettaminen

Hyvinvointialuelain 59 §:n mukaisesti hyvinvointiyhtymän perussopi-
muksessa on sovittava sen toimielimistä sekä niiden tehtävistä, pää-
tösvallasta ja koollekutsumisesta. Jäsenenä olevien hyvinvointialueiden 
olisi mahdollista jättää muita toimielimiä koskevaa päätösvaltaa hyvin-
vointiyhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävälle toimielimelle, mutta tällöin 
asiasta olisi sovittava perussopimuksessa. 
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Ehdotetussa perussopimuksessa ei olisi tarkoitus sopia kaikista HUS-
yhtymän toimielimistä, vaan ehdotetun 20 §:n mukaisesti HUS-
yhtymällä voisi olla muita hallintosäännössä taikka hallintosäännön no-
jalla asetettuja toimielimiä. Muista toimielimistä määrättäisiin lähtökoh-
taisesti hallintosäännössä, jonka hyväksyisi yhtymäkokous. Yhtymäko-
kouksen valitsisi myös muiden hallintosäännössä määrättyjen toimielin-
ten jäsenet. 

Ehdotetun 20 §:n mukaan HUS-yhtymässä voisi olla hallintosäännössä 
määrättyjen toimielinten lisäksi muita lakisääteisiä toimielimiä, joiden 
tehtävistä ja asettamisesta säädetään laissa. Esimerkiksi lääketieteelli-
sestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999) 16 §:n mukaan sairaan-
hoitopiirillä, jonka alueella on lääkärikoulutusta antava yliopisto, tulee 
olla vähintään yksi alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimi-
kunta. Lain mukaan toimikunnan asettaa sairaanhoitopiirin hallitus.

7 Luku – Talous

21 § Peruspääoma

HUS-yhtymän peruspääoma vuoden 2023 aloittavaan taseeseen muo-
dostuisi HUS-kuntayhtymän peruspääomasta. Peruspääomaosuudet 
jaettaisiin jäsenten osuuksiksi siten, että jäsenen euromääräinen pe-
ruspääomaosuus olisi yhtä suuri kuin jäsenen alueella sijaitsevien kun-
tien osuus HUS-kuntayhtymän peruspääomasta yhteenlaskettuna oli 
vuoden 2022 taseessa. Helsingin kaupungin osuus olisi sama kuin 
vuoden 2022 taseessa. Yhtymän peruspääoman määrän ja jaon jäsen-
ten kesken vahvistaisi yhtymäkokous. HUS-kuntayhtymän omistajakun-
tien peruspääomaosuudet ovat pysyneet viime vuosina ennallaan.

Sote-uudistuksen yhteydessä Myrskylän ja Pukkilan kuntien sosiaali- ja 
terveydenhuollon on suunniteltu siirtyvän Päijät-Hämeen hyvinvointi-
kuntayhtymästä (PHHYKY) osaksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta. 
Muutos edellyttää HUS-kuntayhtymän ja PHHYKY:n ylimpien päättä-
vien toimielinten päätökset, jotka on suunniteltu tehtäväksi kevään 
2022 aikana. Samassa yhteydessä näiden kuntien euromääräiset pe-
ruspääomaosuudet siirtyisivät osaksi Itä-Uudenmaan HUS-yhtymän 
peruspääomaosuutta. Myrskylän ja Pukkilan peruspääomaosuudet 
määriteltäisiin siten, että PHHYKY suorittaisi ulos kyseessä olevien 
kuntien osuuden PHHYKY:n nettovarallisuudesta, mikä siirtyisi osaksi 
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen peruspääomaosuutta HUS-
yhtymässä. Kyseisten kuntien lopullinen nettovarallisuuden suuruus 
laskettaisiin PHHYKY:n vuoden 2022 tilinpäätöksestä, joten Itä-
Uudenmaan tarkka euromääräinen peruspääomaosuus ja siten myös 
hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin tarkat prosentuaaliset pe-
ruspääomaosuudet olisivat selvillä vasta vuoden 2023 aikana. PHHY-
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KY:n 15.2.2022 tekemän alustavan laskelman mukaan Myrskylän ja 
Pukkilan nettovarallisuudet PHHYKY:ssä olivat 485 438,12 ja 738 
645,39 euroa. Näitä summia on käytetty Itä-Uudenmaan euromääräi-
sen peruspääomaosuuden alustavassa määrittelyssä. Kunnes Itä-
Uudenmaan tarkka euromääräinen peruspääomaosuus on määritelty ja 
vahvistettu, ehdotetaan käytettäväksi Itä-Uudenmaan osalta käytettä-
vissä olevien tietojen perusteella laskettua alustavaa euromääräistä pe-
ruspääomaosuutta. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen peruspääoman 
suuruuden vahvistaisi tämän perussopimuksen 34 §:n mukaisesti HUS-
yhtymän yhtymäkokous vuoden 2023 aikana. 

HUS-kuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätöksen ja Myrskylän ja Pukki-
lan alustavien peruspääomaosuuksien perusteella euromääräiset ja 
suhteelliset peruspääomaosuudet jakautuisivat hyvinvointialueittain 
seuraavasti:

Kunta Peruspääoma euroina %
Helsinki 141 633 856,74 36,09 %
Länsi-Uudenmaan hva 
yhteensä

122 644 591,86 31,25 %

Espoo 68 665 003,48 17,50 %
Hanko 2 999 265,71 0,76 %
Inkoo 1 601 325,92 0,41 %
Karkkila 3 436 941,60 0,88 %
Kauniainen 2 563 088,64 0,65 %
Kirkkonummi 8 574 954,18 2,18 %
Lohja 16 137 042,84 4,11 %
Raasepori 9 416 211,44 2,40 %
Siuntio 1 599 229,88 0,41 %
Vihti 7 651 528,17 1,95 %
Vantaan ja Keravan hva 
yhteensä

54 351 666,15 13,85 %

Kerava 7 673 311,20 1,96 % 
Vantaa 46 678 354,95 11,89 %
Keski-Uudenmaan hva 
yhteensä

48 390 850,06 12,33 %

Hyvinkää 13 633 143,22 3,47 % 
Järvenpää 10 577 452,94 2,70 %
Mäntsälä 4 829 704,95 1,23 %
Nurmijärvi 9 286 222,59 2,37 %
Pornainen 1 058 315,99 0,27 %
Tuusula 9 006 010,37 2,29 %
Itä-Uudenmaan hva yh- 24 232 159,74 6,49 %
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teensä
Askola 1 205 504,75 0,31 % 
Lapinjärvi 876 771,67 0,22 %
Loviisa 3 768 907,35 0,96 %
Myrskylä* 485 438,12 0,12 %
Porvoo 13 213 056,34 3,37 %
Pukkila* 738 645,39 0,19 %
Sipoo 5 167 919,63 1,32 %
Yhteensä 392 477 209,06 100,00 %

*Myrskylän ja Pukkilan kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy uu-
distuksen yhteydessä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä Itä-
Uudenmaan hyvinvointialueeseen, mikä huomioidaan Itä-Uudenmaan 
euromääräisen peruspääomaosuuden suuruudessa. Tässä taulukossa 
on käytetty alustavaa arviota ko. kuntien peruspääomaosuuden suu-
ruudesta 15.2.2022 tilanteen mukaan.

Myrskylän ja Pukkilan osuuksien lisääminen HUS-yhtymän peruspää-
omaan lisäisi alustavan laskelman mukaisesti Itä-Uudenmaan hyvin-
vointialueen suhteellista peruspääomaosuutta 0,30 prosenttiyksikköä 
nykytilanteeseen verrattuna ja samalla vastaavasti vähentäisi muiden 
HUS-yhtymän jäsenten suhteellisia peruspääomaosuuksia. 

Peruspääomaa voitaisiin korottaa tai alentaa määräenemmistöpäätök-
sellä. Ehdotetussa perussopimuksessa sovitun mukaisesti muutos voi-
taisiin siten tehdä, jos vähintään kolme HUS-yhtymän jäsenistä kannat-
taisi muutosta ja niiden asukasluku olisi yli puolet kaikkien HUS-
yhtymän jäsenien yhteenlasketusta asukasluvusta.

Peruspääomaa voitaisiin korottaa tai alentaa yhtymäkokouksen pää-
töksellä. Peruspääomalle maksettavasta korosta ja sen suuruudesta 
päättäisi yhtymäkokous. Jäsenten peruspääomaosuuksista ja niiden 
muutoksista pidettäisiin luetteloa.

22 § Jäsenten osuudet varoista ja veloista

Kunkin hyvinvointiyhtymän HUS-yhtymän jäsenenä olevan Uudenmaan 
hyvinvointialueen sekä Helsingin kaupungin osuus HUS-yhtymän va-
roihin sekä vastuu sen veloista määräytyisivät Helsingin kaupungin ja 
kunkin hyvinvointialueen peruspääomaosuuksien suhteessa. Tällöin 
kunkin jäsenen vastuu HUS-yhtymän varoista ja veloista vastaisi jäse-
nen omistusosuutta HUS-yhtymästä.

23 § Talousarvio ja taloussuunnitelma
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HUS-kuntayhtymän nykyinen toiminnan, talouden ja henkilöstön suun-
nitteluprosessi

Tällä hetkellä HUS-kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntia ja muita maksa-
jia palvelujen toteutuneeseen käyttöön perustuen. Jäsenkunnilta peri-
tään ennakkomaksu, joka on 1/12 osa kuntakohtaisesta talousarviosta. 
Jäsenkuntien laskutus tasataan käytön mukaiseksi kvartaaleittain. Puo-
livuosittain tehdään lisäksi kalliin hoidon tasaus niiden jäsenkuntien po-
tilaiden osalta, joiden vuosikustannukset ylittävät 60 000 euron rajan. 

Laskutus tapahtuu hoitojakso- ja käyntikohtaisesti. Laskutettavia tuot-
teita ovat DRG-, käynti- ja hoitopäivätuotteet, sähköiset etäasiointipal-
velut sekä läpilaskutettavat palvelut. DRG-tuotteistus (Diagnosis Rela-
ted Group) on somaattisessa erikoissairaanhoidossa käytettävä luokit-
telu, jossa potilaat ryhmitellään diagnoosin ja muiden potilaasta kirjattu-
jen tietojen perusteella lääketieteellisesti ja kustannuksiltaan samankal-
taisiin ryhmiin. 

HUS-kuntayhtymän taloussuunnitelmakausi on kolme vuotta ja inves-
tointien osalta neljä vuotta. Talousarviossa suunnitellaan toiminnan, ta-
louden ja henkilöstön kokonaisuus, jolla ohjataan HUSin toimintaa tili-
kauden aikana. Toiminnan ja talouden näkymää tarkennetaan ennus-
teilla 4 kertaa vuodessa. 

HUS-kuntayhtymän taloussuunnittelu pohjautuu jäsenkuntien maksuo-
suusraamin sekä muiden maksajien palvelukäytön suunnitteluun. HU-
Sin ylin johto määrittelee vuosittain, minkä vuoden tietoihin perustuen 
jäsenkuntien maksuosuusraami, toisin sanoen erikoissairaanhoidon 
laskutus, lasketaan. Laskennan periaatteet käsitellään HUS Stratossa 
ja hyväksytään kesäkuussa HUSin hallituksessa. Laskennan lähtökoh-
tana on eri vuosina käytetty joko edellistä vuotta, edellisen vuoden ta-
lousarviota, kolmen vuoden toteumien keskiarvoa tai nyt koronaepide-
mian aikana viimeisintä ns. normaalia vuotta (2019). Laskennan pohja-
na olevia tietoja korotetaan jäsenkuntien väestömäärän muutoksella, 
palveluita käyttävien potilaiden %-osuuden kasvulla, kustannustason 
muutoksella, tuottavuustavoitteella ja muilla toiminnallisilla muutoksilla. 
Jäsenkuntien maksuosuudessa on huomioitu lisäksi kaupun-
kien/kuntien kanssa sovittavat työnjaolliset muutokset. 

Jäsenkuntien maksuosuus raamin laskennassa huomioidaan lisäksi 
vuosittainen kustannustason muutos. Sen laskennassa huomioidaan 
palkkojen yleiskorotukset ja muutokset henkilöstösivukuluissa. Lisäksi 
tarkastellaan erikseen merkittävimmät toimintakulujen erät, kuten sai-
raanhoidolliset tarvikkeet ja -palvelut, ICT-kustannukset, lääkkeet, hoi-
totarvikkeet ja elintarvikkeet. Muita toimintakuluja korotetaan indeksillä, 
joka on ollut esimerkiksi peruspalveluiden hintaindeksi. 
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Tilikauden ensimmäinen ennuste käsittää myös arvion seuraavan tili-
kauden toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä. HUSin yksiköiden laa-
tima tammi-elokuun toteumatietoihin perustuva ennuste, jossa huo-
mioidaan jäsenkuntien maksuosuusraami, lukitaan talousarvioksi. Ta-
lousarvio kohdennetaan tarkemmalle tili- ja vastuuyksikkötasolle kuu-
kausikohdennetuksi käyttösuunnitelmaksi. 

HUS-kuntayhtymän tulosalueet laativat keväällä investointiesitykset 
mm. koneista ja laitteista, rakennuksista sekä ICT-järjestelmistä. Esi-
tykset priorisoidaan neljän vuoden investointiohjelmaksi. Poistosuunni-
telma ja investointien kustannukset sisältyvät taloussuunnitelmaan.

Taloussuunnitelma käsitellään HUS-kuntayhtymän hallituksessa loka-
marraskuussa ja kuntayhtymän valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman 
joulukuussa. Talousarviokirja valmistellaan yhteistyössä HUS-
kuntayhtymän tulosalueiden ja johdon kanssa.

HUS-yhtymän toiminnan, talouden ja henkilöstön suunnittelu

HUS-yhtymän talousarvio ja -suunnitelma hyväksyttäisiin syksyn yhty-
mäkokouksessa. Talousarvio valmisteltaisiin yhteistyössä jäsenten 
kanssa. Talousarvion valmisteluprosessin tavoitteena olisi osaltaan 
varmistaa tasavertainen kohtelu erikoissairaanhoidon, perusterveyden-
huollon, sosiaalipalvelujen ja pelastustoimen välillä koko Uudellamaal-
la. Talousarviovalmistelu pitäisi sisällään toiminnan ja siihen liittyvän 
yhteistyön sekä työnjaon ja siihen mahdollisesti tehtävien muutosten 
kokonaisuuden. Tavoitteena olisi parantaa HUS-yhtymän talouden en-
nustettavuutta. 

Talousarvio laadittaisiin hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän yhteis-
työssä valmisteleman talousarvion maksuosuusraamin pohjalta. Talou-
sarvioehdotuksen pohjana käytettäisiin yhdessä hyväksyttyä ajanta-
saista tilannekuvaa HUS-yhtymän sekä sen jäsenten taloudesta ja toi-
minnasta. 

Talousarvion laadinta käynnistyisi siitä, että hyvinvointialueiden, Hel-
singin kaupungin ja HUS-yhtymän talousjohdot laatisivat alkuvuodesta 
yhdessä ehdotuksen HUS-yhtymän maksuosuusraamin laskentaperi-
aatteiksi ja omistajaohjauksen tavoitteiksi. Hyvinvointialueet ja Helsin-
gin kaupunki yhteistyössä HUS-yhtymän johdon kanssa käsittelisivät 
ehdotuksen ja hyväksyisivät laskentaparametrit. Tämän jälkeen HUS-
yhtymä laatisi ehdotuksen HUS-yhtymän talousarvioraamiksi huomioi-
den hyväksytyt laskentaperiaatteet ja valtion rahoituksen kokonaisuu-
den. Laskennassa huomioitaisiin myös muiden maksajien laskutus ja 
resurssitarpeet. 
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Hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin käsiteltyä ehdotuksen se 
käsiteltäisiin hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän 
johdon yhteistyöryhmässä ja tämän jälkeen hyvinvointialueiden ja Hel-
singin kaupungin luottamuselimissä touko-kesäkuussa. HUS-yhtymän 
talousraamin hyväksyisi HUS-yhtymän yhtymäkokous.  HUS-yhtymä 
käyttäisi hyväksyttyä maksuosuusraamia oman talousarvioehdotuksen-
sa valmistelussa. Talousarvioon otettaisiin tehtävien ja toiminnan ta-
voitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi talousarviossa 
osoitettaisiin, miten HUS-yhtymän rahoitustarve katetaan. Talousarvio-
ehdotusta tarkennettaisiin syksyn aikana esimerkiksi elokuussa tule-
vien valtion sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitus-
laskelmien ja syyskuussa tulevien valtion budjettipäätösten perusteella 
yhteistyössä HUS-yhtymän ja jäsenten kesken. Mikäli esimerkiksi val-
tion budjettipäätöksellä olisi merkittävää vaikutusta keväällä sovittuun 
talousraamiin, yhtymäkokous voisi tarvittaessa kokoontua tarkenta-
maan HUS-yhtymän talousarvion laskentaperusteena toimivaa talous-
raamia. HUS-yhtymän talousarvioehdotusta käsiteltäisiin osana hyvin-
vointialueiden ja Helsingin kaupungin talousarvioehdotusten valmiste-
lua niiden luottamuselimissä. HUS-yhtymän talousarvio hyväksyttäisiin 
yhtymäkokouksessa. Tavoitteena olisi, että hyväksytty HUS-yhtymän 
talousarvio olisi hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin käytettävis-
sä niiden päättäessä omista talousarvioistaan.  

HUS-yhtymän hallitus laatisi ehdotuksen taloussuunnitelmaksi. Talous-
suunnitelman laadinta perustuisi valtion rahoitusperiaatteisiin ja koko-
naisrahoituksen kehittymiseen, omistajaohjauksen tavoitteisiin ja HUS-
yhtymän strategiaan. Taloussuunnitelmassa hyväksyttäisiin HUS-
yhtymän ja HUS-yhtymän konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 
Yhtymäkokous hyväksyisi taloussuunnitelman talousarvion hyväksymi-
sen yhteydessä. Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan taloussuunnitelma 
ajoittuisi vähintään kolmelle seuraavalle toimintavuodelle siten, että ta-
lousarviovuosi olisi taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.  Toiminnan 
ja talouden raportointi- ja ennusteaikataulu sekä tilinpäätösaikataulu 
laadittaisiin yhteistyössä HUS-yhtymän ja jäsenten kanssa yhtymäko-
kouksen hyväksymää talousarvion kehystä noudattaen.

Hallintosäännössä annettaisiin tarvittavat tarkemmat talousarviota, ta-
loussuunnitelmaa, talousarvion kehystä ja yhteisvalmistelua koskevat 
määräykset. Lisäksi yhtymäkokous päättäisi talousarvion yhteydessä 
sen sitovuustasot tämän perussopimuksen 10 §:n 2 momentin 10 koh-
dan mukaisesti. Näiden tarkemmista yksityiskohdista sovittaisiin hallin-
tosäännön ja HUS-yhtymän talousarvion valmistelun yhteydessä. Sa-
massa yhteydessä tulisi pohdittavaksi myös erillisen tämän perussopi-
muksen 5 §:n mukaisesta strategiasta johdettavan HUS-yhtymän ta-
lous- ja tuottavuusohjelman tarve ja suhde edellä mainittuun talous-
suunnitelmaan. Jatkovalmistelussa tulisi myös arvioida esimerkiksi, mi-
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ten määriteltäisiin jäsenten kiinteisiin maksuosuuksiin kuuluvien palve-
lujen sisältö, voisiko joidenkin HUS-yhtymän jäsenilleen tarjoamien pal-
velujen (kuten esimerkiksi diagnostiset palvelut) rahoitus perustua pal-
velukohtaiseen laskutukseen, sekä miten HUS-yhtymälle annettava ra-
hoitus yhteensovitettaisiin hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin 
järjestämisvastuulla olevan muun toiminnan rahoituksen kanssa. Ra-
hoitusmallivaihtoehtoja koskeva konsulttiselvitys on oheismateriaalina 
3.

24 § HUS-yhtymän tulonmuodostus

HUS-yhtymän tulot muodostuisivat talousarvioon perustuvista jäsenten 
maksuosuuksista, asiakasmaksuista, tämän sopimuksen 3 §:n 2 ja 3 
momentissa tarkoitetuista palveluista saatavista korvauksista sekä 
muista tuloista. Tämän sopimuksen 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuja 
palveluja olisivat HUS-yhtymän jäsenilleen tarjoamat muut tehtäviinsä 
liittyviä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tai niitä tukevat palvelut. 
Tällaisia voisivat olla esimerkiksi diagnostiikkaan tai erilaisiin tukipalve-
luihin, kuten huolto- ja kiinteistöpalveluihin kuuluvat palvelut. Tämän 
sopimuksen 3 §:n 3 momentin mukaisia palveluja olisivat muille kuin 
HUS-yhtymän jäsenille tarjottavat palvelut, joita olisivat esimerkiksi 
muut muiden kuin Uudenmaan hyvinvointialueiden HUS-yhtymältä 
hankkimat tai muiden maiden asukkaille kansainvälisen yhteistyön 
kautta HUS-yhtymän tarjoamat sairaanhoidon tai lääketieteellisten tuki-
palvelujen palvelut. Muita tuloja voisivat olla esimerkiksi HUS-
konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tarjoamista palveluista saatavat tu-
lot.

Jäsenten maksuosuuksista, niiden jaksottamisesta ja erääntymisestä 
sekä asiakasmaksujen ja muiden korvausten perusteista määrättäisiin 
talousarviossa.

25 § Maksuosuuksien tasausmenettely

Jäsenten talousarvioon perustuvat maksuosuudet tasattaisiin tilikauden 
päättyessä. Tasauksessa HUS-yhtymä hyvittäisi jäseniä, joiden toteu-
tunut palvelujen käyttö on pienempi kuin talousarviossa suunniteltu ja 
perisi maksuosuuden täydennystä jäseniltä, joiden toteutunut palvelu-
jen käyttö on suurempi kuin talousarviossa suunniteltu. Tasaus tapah-
tuisi jäsenkohtaisen maksuosuuteen liittyvien palvelujen toteutumisen 
seurannan perusteella. Tasaus ei vaikuttaisi jäseniltä perittävien mak-
suosuuksien kokonaissummaan. 

Yhtymäkokous voisi antaa tarkentavia määräyksiä maksuosuuksien ta-
sauksen toimeenpanosta. Tämä tapahtuisi talousarvion hyväksymisen 
yhteydessä.
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26 § Talouden ja toiminnan seuranta

HUS-yhtymällä olisi talouden ja toiminnan ajantasainen seurantajärjes-
telmä, jolla todennettaisiin asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai 
niistä poikkeaminen. Talousarvion toteutumista seurattaisiin kuukausit-
tain. Yhtymähallitus raportoisi kuukausittain toiminnan ja talouden to-
teutumisesta jäsenille. Raportoinnin periaatteita määriteltäisiin tarkem-
min HUS-yhtymän hallintosäännössä. Seurannassa tarkasteltaisiin ta-
louden todellista toteumaa verraten sitä kiinteään kuukausilaskutuk-
seen. Seurannassa tuotaisiin esille ne johtamistoimenpiteet, joilla mah-
dollista odottamatonta eriytymistä minimoitaisiin. Lisäksi talousarvion 
toteutumisen raportoinnissa laadittaisiin neljännesvuosittain tilinpäätö-
sennuste.

Tällä hetkellä HUS-kuntayhtymän talousarvion toteutumista seurataan 
kuukausittain. Tarkastelunäkökulmina ovat tuoteseuranta, talous ja 
henkilöstö. Tuoteseurantaa tarkastellaan kuukausittain erikseen jäsen-
kuntien ja kaikkien maksajien osalta huomioiden sekä summat että lu-
kumäärät. Kuukausittain seurataan toteutuneiden tuotteistettujen palve-
luiden toteumaa kuukausijaksotettuun talousarvioon, missä on huomioi-
tu kausivaihtelu (esim. kesäsulut). Lisäksi seurataan jäsenkuntien mak-
suosuuksien toteutumista jäsenkunnittain. Vertailu tehdään talousar-
vion lisäksi myös edelliseen vuoteen. 

Tuoteseurannan osalta vakioraportti sisältää myös hinta-
määräeroanalyysin, jossa analysoidaan, mikä osuus poikkeamasta ai-
heutuu tuotteiden määrällisen käytön muutoksesta ja mikä hinnan muu-
toksesta (tuotemix). Tuloslaskelmaa seurataan lisäksi eri organisaatio-
tasoilla. Tuloslaskelma käsittää kuukausittaisen ja kumulatiivisen vertai-
lun talousarvioon ja edelliseen vuoteen. Talousarvion näkymää tarken-
netaan ennusteilla, jotka pohjautuvat yksiköiden määrittelemien diag-
nooseihin pohjautuvien potilasryhmien potilasmäärien ennustamiseen 
ja hoitokäytäntöjen muutosten arviointiin, joiden pohjalta muodostuu 
tuote-ennuste. Tuotelukumäärä- ja euromääräinen ennuste kohdenne-
taan maksajille. Lisäksi laaditaan sisäisten ja ulkoisten toimintatuottojen 
ja -kulujen sekä henkilöstömäärien ja henkilötyövuosien ennuste henki-
löstöryhmittäin. Henkilöstön osalta seurataan kuukausittain henkilötyö-
vuosien ja henkilöstömäärien toteutumista sekä henkilötyövuoden hin-
nan kehitystä tuloslaskelman henkilöstökulujen (palkat ja henkilösivu-
kulut) seurannan lisäksi.   

Johdon kuukausiraportti laaditaan sekä HUS-kuntayhtymä- että tulosa-
lue/-yksikkötasolla. Talousarvion toteutumisen seuranta raportoidaan 
säännöllisesti myös muun muassa HUS Stratolle. 
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Jatkossa HUS-yhtymän talouden ja toiminnan toteutumisen seurantaa 
olisi tarve tiivistää nykyisestä. HUS-yhtymä tulisi jatkossa edelleen laa-
timaan kuukausittaisen talouden ja toiminnan toteutumista kuvaavan 
raportin, joka raportoitaisiin jäsenille ja käsiteltäisiin yhdessä HUS-
yhtymän ja jäsenten kesken erikseen hallintosäännössä sovittavalla ta-
valla, esimerkiksi jäsenten ja HUS-yhtymän johdon yhteistyöryhmässä. 
Samassa yhteydessä sovittaisiin yhdessä HUS-yhtymän ja jäsenten 
kesken niistä toimenpiteistä, joihin ajankohtaisen raportin perusteella 
olisi syytä ryhtyä. Mikäli HUS-yhtymä havaitsisi, että talousarvio tulisi 
jäämään alijäämäiseksi, tulisi sen käynnistää välittömästi toimenpiteet 
ja hakea tarvittaessa yhtymäkokoukselta ylityslupaa tämän sopimuksen 
28 §:ssä ja sen perusteluissa kuvatulla tavalla.

27 § Investointien suunnittelu ja rahoittaminen

Investointisuunnitelma laadittaisiin osana taloussuunnitelmaa. Hyvin-
vointialueen ja HUS-yhtymän velvollisuudesta toimittaa investointi-
suunnitelmaa koskeva esitys kalenterivuosittain sosiaali- ja terveysmi-
nisteriölle, sisäministeriölle ja valtiovarainministeriölle säädetään hyvin-
vointialuelain 16 §:ssä. Investointisuunnitelma laadittaisiin sitä seuraa-
vaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista konser-
nin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelman tuli-
si sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksis-
ta. Lisäksi sen tulisi sisältää tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiin-
teistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista 
luovutuksista. Investointisuunnitelma ei saisi olla ristiriidassa hyvinvoin-
tialuelain 15 §:ssä tarkoitetun lainanottovaltuuden kanssa. Investointi-
suunnitelman tulisi perustua myös sote-järjestämislain 22 §:ssä tarkoi-
tettuihin sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisiin tavoitteisiin sekä 
väestön palvelutarpeeseen. Investointisuunnitelmassa olisi otettava 
huomioon sote-järjestämislain 36 §:ssä tarkoitettu hyvinvointialueiden 
yhteistyösopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteistyöaluee-
seen kuuluvien hyvinvointialueiden työnjako, yhteistyö ja yhteensovit-
taminen siltä osin kuin se on tarpeellista hyvinvointialueiden lakisää-
teisten tehtävien toteutumisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustan-
nusvaikuttavuuden turvaamiseksi. Valtioneuvoston asetuksen 91/2022 
mukaan Etelä-Suomen yhteistyöalueen muodostavat Uudenmaan hy-
vinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän lisäksi Päijät-
Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueet. Hyvinvoin-
tialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä voisivat sopia myös yhtei-
sistä investoinneista.

Investointisuunnitelma on lainsäädännössä kytketty lainanottovaltuu-
den suuruuteen. Lainanottovaltuutta koskevassa hyvinvointialuelain 15 
§ säädettyä sovelletaan myös HUS-yhtymään. HUS-yhtymän lainanot-
tovaltuus lasketaan vastaavalla tavalla vuosikatteen pohjalta kuten hy-
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vinvointialueilla. Erona muihin alueisiin on kuitenkin se, että laskennan 
pohjana olevaan HUS-yhtymän vuosikatteeseen vaikuttaa keskeisesti 
se, minkä suuruisiksi hyvinvointialueiden ja Helsingin maksuosuudet 
HUS-yhtymälle on sovittu. Ostot HUS-yhtymältä puolestaan vaikuttavat 
Uudenmaan hyvinvointialueiden vuosikatteisiin ja sitä kautta niiden 
omiin lainanottovaltuuksiin. HUS-yhtymän lainanottovaltuuden lasken-
nan perusedellytys olisi se, että HUS-yhtymän ja hyvinvointialueiden 
sekä Helsingin kaupungin näkemys maksuosuuksien määrästä olisi yh-
tenevä, ja että luku olisi tiedossa siinä vaiheessa, kun valtiovarainmi-
nisteriö laskee lainanottovaltuutta, eli tilikautta edeltävän vuoden ke-
väällä. Näin ollen HUS-yhtymän lainanottovaltuuden määritteleminen 
edellyttäisi tiivistä yhteistyötä Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Hel-
singin kaupungin kanssa. 

Investointisuunnitelmaa koskeva esitys olisi toimitettava valtiovarainmi-
nisteriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja sisäministeriölle kalenteri-
vuoden loppuun mennessä. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan in-
vestointisuunnitelman hyväksymismenettelystä säädetään sote-
järjestämislain 25 ja 26 §:ssä.

28 § Yli- tai alijäämän käsittely

Mikäli HUS-yhtymällä olisi tilikauden päättyessä ylijäämää, yhtymäko-
kous voisi päättää sen tai osan siitä palauttamisesta jäsenille. Siitä, mi-
ten ylijäämä palautettaisiin, tulisi sopia tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. 
Ylijäämän palautus voitaisiin jakaa eri perustein riippuen siitä, mistä yli-
jäämän katsottaisiin ensisijaisesti johtuvan. Tällä varmistettaisiin palau-
tuksen kohdistuminen jäsenille mahdollisimman oikeudenmukaisesti. 
Esimerkiksi, mikäli ylijäämän katsottaisiin johtuvan HUS-yhtymän pal-
velujen käytön muutoksesta, ylijäämä voitaisiin jakaa jäsenille niiden 
palvelujen käytön mukaisessa suhteessa. Vastaavasti, mikäli ylijäämän 
katsottaisiin johtuvan esimerkiksi HUS-yhtymän omaisuuden myynnis-
tä, ylijäämä voitaisiin jakaa jäsenille peruspääomien mukaisessa suh-
teessa. Parantaakseen sekä omistajien että HUS-yhtymän toiminnan 
taloudellista kannustavuutta, yhtymäkokous voisi myös päättää ylijää-
män tai sen osan jättämisestä HUS-yhtymän taseeseen. 

HUS-yhtymän olisi ilmoitettava mahdollisesta talousarvion ylitystar-
peesta ja siten alijäämän uhasta välittömästi, kun tarve havaitaan. Täl-
laisessa tilanteessa HUS-yhtymä käynnistäisi ensisijaisesti neuvottelut 
ja toimenpiteet ylitysuhan torjumiseksi yhteistyössä jäsenten kanssa. 
Mikäli välittömät toimenpiteet eivät olisi riittäviä, HUS-yhtymä hakisi 
tarvittaessa talousarvion ylitysoikeutta yhtymäkokoukselta.

Talousarvion ylitysoikeuden hakemisen menettelyä tarkennettaisiin hal-
lintosäännössä. Alustavasti ylitysoikeushakemukseen olisi sisällytettä-
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vä ainakin: 1) kuvaus ylitystarpeesta, ylityksen suuruus ja minkä palve-
lun osalta ylitys tapahtuu, 2) selvitys ylitykseen johtaneista syistä, 3) 
selvitys aikaisemmin toteutetuista toimenpiteistä ylitysuhan ehkäisemi-
seksi ja toimenpidesuunnitelma arvioidun toteutuvan ylityksen mini-
moimiseksi, tarvittaessa yhteistyössä sen jäsenen kanssa, jonka palve-
luita ylitys erityisesti koskee, 4) toimenpidesuunnitelma vastaavan yli-
tyksen estämiseksi jatkossa, 5) muihin toimintoihin kohdistuvat toimen-
piteet, jolla ylitys eliminoidaan tai minimoidaan, jotta talousarvio ei ko-
konaisuudessaan ylity ja 6) mahdolliset keskeiset perusteet valtion lisä-
rahoituksen ehtojen täyttymiselle, mikäli jäsenen on haettava lisärahoi-
tusta HUS-yhtymän aiheuttaman ylityksen kattamiseksi.

HUS-yhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulisi kattaa enintään kah-
den vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden 
alusta lukien. Tämä vastaisi hyvinvointialuelain 115 §:n mukaista sään-
telyä.

29 § HUS-yhtymän tiedonantovelvollisuus

Hyvinvointiyhtymän tiedonantovelvollisuudesta säädetään hyvinvointia-
luelain 121 §:ssä. HUS-yhtymän olisi annettava jäsenille yhtymän ta-
loudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemi-
seen tarvittavat tiedot. Yhteisistä laskennan periaatteista sovittaisiin 
osana talousarvioprosessia yhdessä jäsenten kanssa.  

30 § Viivästyskorko

Jäsenten maksuosuudet erääntyisivät hallintosäännössä erikseen so-
vittavalla tavalla. Maksuosuudet perustuisivat talousarvion hyväksymi-
sen yhteydessä vahvistettuihin laskutuseriin. 

Mikäli yhtymäkokous päättäisi tilinpäätöksen yhteydessä palauttaa jä-
senille ylijäämää, olisi HUS-yhtymällä oikeus kuitata jäsenelle suoritet-
tavalla määrällä tämän perussopimuksen nojalla maksuunpantuja 
erääntyneitä saataviaan asianomaiselta jäseneltä.

Edellä tässä luvussa mainitulle maksuerälle, jota ei ole suoritettu mää-
räaikana, olisi maksettava korkolain mukainen viivästyskorko.

8 Luku – Muut määräykset

31 § Sisäinen tarkastus

HUS-yhtymällä olisi sisäisen tarkastuksen toiminto. Sisäisen tarkastuk-
sen tehtävänä olisi varmentaa HUS-yhtymän sisäisen valvonnan ja ris-
kien hallinnan toimivuus. Sisäisen tarkastuksen toiminnasta määrättäi-
siin tarkemmin hallintosäännössä. 
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Hyvinvointialuelain perustelujen mukaan sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan asianmukaiseen järjestämiseen voi kuulua muun muassa, et-
tä yhtymäkokous on päättänyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
perusteista, hallintosääntöön on otettu asiasta riittävät määräykset ja 
yhtymähallitus ja muut toimielimet ovat ohjeistaneet alaisensa toimin-
nan osalta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen liittyvät 
menettelyt ja toimeenpanon valvonnan.

Laissa ei säädetä tarkemmin sisäisen tarkastuksen järjestämismallista. 
Sisäinen tarkastus voitaisiin näin ollen järjestää esimerkiksi HUS-
yhtymän omana toimintana tai se voitaisiin hankkia ulkopuolisilta palve-
lujen tuottajilta. 

Hyvinvointialuelain 127 §:n mukaisesti tilintarkastajan tehtävänä on tar-
kastaa, onko HUS-yhtymän sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja ris-
kienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Saman lain 128 § mukaisesti Valtiontalouden tarkastusvirastolla on oi-
keus tarkastaa hyvinvointialueen ja sen sekä hyvinvointialueiden yhtei-
sessä määräysvallassa olevien yhteisöjen toiminnan ja taloudenhoidon 
laillisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta valtiolta saadun 
rahoituksen osalta. HUS-yhtymän ollessa hyvinvointialueiden ja Hel-
singin määräysvallassa oleva yhteisö, ulottuu VTV:n tarkastusoikeus 
myös sen toimintaan ja taloudenhoitoon.

32 § Perussopimuksen muuttaminen

Hyvinvointialuelain 60 §:n mukaan, jos perussopimuksessa ei ole toisin 
sovittu, perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolman-
nesta jäsenenä olevista hyvinvointialueista sitä kannattaa ja niiden 
asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenenä olevien hyvinvointia-
lueiden yhteenlasketusta asukasluvusta. Jäsenenä olevat hyvinvointia-
lueet voivat kuitenkin sopia perussopimuksen muuttamisen edellytyk-
sistä myös toisin kuin laissa säädetään. Hyvinvointiyhtymän jäsenillä 
on oikeus sopia perussopimuksessa laissa edellytettyä tiukemmista tai 
väljemmistä edellytyksistä perussopimuksen muuttamiselle. 

Ehdotetun perussopimuksen mukaan perussopimusta voitaisiin muut-
taa, jos vähintään kolme HUS-yhtymän jäsenistä kannattaisi muutosta 
ja niiden asukasluku olisi yli puolet kaikkien HUS-yhtymän jäsenien yh-
teenlasketusta asukasluvusta.

33 § Loppuselvitys

HUS-yhtymä on lakisääteinen hyvinvointiyhtymä. Sen asema ja tehtä-
vät on kirjattu lakiin. Mikäli HUS-yhtymä purkautuisi lakisääteisistä syis-
tä, päättäisi yhtymäkokous loppuselvityksestä, josta hallitus huolehtii. 
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HUS-yhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja 
velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaettaisiin jäse-
nalueille niiden peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten 
ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava 
määrä olisi varoja suurempi, jäsenalueet olisivat velvolliset suoritta-
maan erotuksen peruspääomaosuuksien suhteessa. Loppuselvitys lä-
hetettäisiin hyväksyttäväksi sosiaali- ja terveysministeriöön.  

34 § Voimaantulo

Voimaanpanolain 45 §:n mukaan perussopimus tulee voimaan, kun 
Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki ovat sen hyväksy-
neet. Tämän tulisi lain mukaan tapahtua viimeistään 30.4.2022. Ennen 
perussopimuksen voimaantuloa voitaisiin ryhtyä sen täytäntöönpanon 
edellyttämiin toimenpiteisiin. 

35 § Myrskylän ja Pukkilan kuntien peruspääoman siirtyminen

Myrskylän ja Pukkilan kuntien osuuksien Päijät-Hämeen hyvinvointi-
kuntayhtymän peruspääomasta siirtyminen Itä-Uudenmaan hyvinvoin-
tialueen peruspääoman osuuksiksi on kuvattu tarkemmin perussopi-
muksen 21 §:n perusteluissa. Lopullinen siirtyvä peruspääoma voitai-
siin määritellä vasta vuoden 2022 tilinpäätöksestä perustuen Myrskylän 
ja Pukkilan kunnan nettovarallisuuteen Päijät-Hämeen hyvinvointikun-
tayhtymästä, mikä siirtyisi osaksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen pe-
ruspääomaa HUS-yhtymästä. 

HUS-yhtymän yhtymäkokous vahvistaisi Itä-Uudenmaan lopullisen pe-
ruspääoman vuoden 2023 aikana sen jälkeen, kun vuoden 2022 tilin-
päätöstiedot on saatu ja Myrskylän ja Pukkilan siirtyvän nettovaralli-
suuden suuruus määritelty. Siihen saakka Itä-Uudenmaan hyvinvointia-
lueen peruspääoman määrittelyssä käytettäisiin tarvittaessa Päijät-
Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 15.2.2022 toimittamaa arviota Myrs-
kylän ja Pukkilan nettovarallisuudesta Päijät-Hämeen hyvinvointikun-
tayhtymästä.

36 § HUS-yhtymän ensimmäisen yhtymäkokouksen koollekutsuminen

HUS-yhtymän ylimmän päättävän toimielimen ensimmäisen kokouksen 
koolle kutsumisesta ja väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän toimivallasta 
kokouksen valmistelussa säädetään voimaanpanolain 46 §:ssä. Sen 
mukaan Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin on il-
moitettava väliaikaiselle HUS-valmisteluryhmälle edustajansa ensim-
mäiseen yhtymäkokoukseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022. 

HUS-yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävän toimielimen olisi järjestäy-
dyttävä viipymättä sen jälkeen, kun hyvinvointialueet ovat ilmoittaneet 
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edustajansa toimielimeen. Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä kutsuisi 
yhtymäkokousedustajat kokoukseen viipymättä sen jälkeen, kun Uu-
denmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki ovat ilmoittaneet 
edustajansa.

HUS-yhtymän ylimmän toimielimen olisi ensimmäisessä kokoukses-
saan hyväksyttävä HUS-yhtymälle hyvinvointialueesta annetussa laissa 
tarkoitettu hallintosääntö sekä valittava yhtymähallitus, tarkastuslauta-
kunta ja kansalliskielilautakunta. Voimaanpanolain 11 §:n mukaan vä-
liaikaisen HUS-valmisteluryhmän tekemä ehdotus on pohjaesityksenä 
yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävän toimielimen käsittelyssä.

37 § Äänivalta ensimmäisenä vaalikautena

Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksessa jäsenten äänival-
ta jakautuu niiden asukasmäärien suhteessa. Jäsenten asukasmäärät 
tarkistettaisiin vaalikausittain Tilastokeskuksen väestörakennetilaston 
vaalivuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopussa olevien tieto-
jen mukaan.  

Ensimmäiset aluevaalit toimitettiin vuonna 2022 ja edelliset kuntavaalit 
puolestaan vuonna 2021. Koska ensimmäiset aluevaalit toimitettiin eri 
vuonna kuin kuntavaalit, määräytyisi perussopimuksen 7 §:n mukaan 
äänivalta Helsingissä ja Uudenmaan hyvinvointialueella eri vuoden ti-
lastotietojen perusteella. Tästä syystä olisi tarpeen sopia, että ensim-
mäisellä vaalikaudella kaikkien HUS-yhtymän jäsenten äänivalta mää-
rittyisi vuoden 2020 lopun Tilastokeskuksen väestörakennetilaston 
asukaslukujen mukaisesti. Jatkossa aluevaalit toimitetaan vaalilain 143 
a §:n 2 momentin mukaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa.

Toimivalta

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta an-
netun lain 45 §:n 1 momentin mukaan HUS-yhtymän ensimmäinen pe-
russopimus on valmisteltava siten, että Uudenmaan hyvinvointialueiden 
valtuustot ja Helsingin kaupunginvaltuusto voivat hyväksyä sen viimeis-
tään 30 päivänä huhtikuuta 2022. Perussopimus tulee voimaan, kun 
Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki ovat sen hyväksy-
neet.

Helsingin kaupunginvaltuuston ja Uudenmaan hyvinvointialueiden 
aluevaltuustojen on hyväksyttävä HUS-yhtymän perussopimus saman 
sisältöisenä. Jos Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki 
eivät ole hyväksyneet perussopimusta viimeistään 30 päivänä huhti-
kuuta 2022, päättää voimaanpanolain 45 §:n mukaisesti valtioneuvosto 
perussopimuksen hyväksymisestä siltä osin kuin Uudenmaan hyvin-
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vointialueet eivät ole sopineet asiasta. Valtioneuvoston päätöksen mu-
kainen perussopimuksen määräys on voimassa siihen saakka, kunnes 
Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki ovat päässeet 
määräyksestä yksimielisyyteen. Valtioneuvoston on hyväksyttävä pe-
russopimus viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022. Valtioneuvoston 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Rope, kaupunginlakimies, puhelin: 310 36195

jenni.rope(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi
Ellinoora Sappinen, lakimies, puhelin: 310 26537

ellinoora.sappinen(a)hel.fi
Jan Ihatsu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28741

jan.ihatsu(a)hel.fi

Liitteet

1 Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän ehdotus HUS-yhtymän perussopi-
mukseksi

Oheismateriaali

1 Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportti
2 Konsulttiselvitys ylimmästä toimielimestä
3 Konsulttiselvitys talouden ohjauksesta ja rahoitusmallista

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Länsi-Uudenmaan hyvinvointia-
lue

Esitysteksti
Liite 1
Kunnallisvalitus, valtuusto

Keski-Uudenmaan hyvinvointia-
lue

Esitysteksti
Liite 1
Kunnallisvalitus, valtuusto

Vantaan ja Keravan hyvinvoin-
tialue

Esitysteksti
Liite 1
Kunnallisvalitus, valtuusto

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Esitysteksti
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Liite 1
Kunnallisvalitus, valtuusto

HUS-kuntayhtymä Esitysteksti
Liite 1
Kunnallisvalitus, valtuusto

Väliaikaisen HUS-
valmisteluryhmän jäsenet

Esitysteksti
Liite 1

Sosiaali- ja terveysministeriö Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.04.2022 § 238

HEL 2022-004185 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

04.04.2022 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mari Ran-
tasen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Rope, kaupunginlakimies, puhelin: 310 36195

jenni.rope(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi
Ellinoora Sappinen, lakimies, puhelin: 310 26537

ellinoora.sappinen(a)hel.fi
Jan Ihatsu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28741

jan.ihatsu(a)hel.fi
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§ 264
V 27.4.2022, Godkännande av grundavtalet för HUS-
sammanslutningen

HEL 2022-004185 T 00 00 00

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog följande för stadsfullmäktige: 

Stadsfullmäktige beslutar att godkänna grundavtalet för HUS-
sammanslutningen enligt det bifogade utkastet.

Behandling

Förslag om återremiss:
Ville Jalovaara: I förslaget förverkligas demokrati, offentlighet och med-
borgardeltagande inte fullständigt på den högsta beslutsfattandenivån 
vid HUS-sammanslutningen. Bland annat i fråga om strategi, ekonomi 
(finansieringsprinciper, budget, ekonomiplan och bokslut) och förvalt-
ningsstadgan baserar sig beredningen av välfärdsområdena samt 
Helsingfors och HUS på sådan beredning där offentlighetsprincipen in-
te förverkligas, eftersom det är omöjligt för allmänheten att följa upp be-
redningen. Offentlighetsprincipen förverkligas endast genom offentliga 
förslag före beslutsfattandet och offentliga beslut efter beslutsfattandet.
Offentlighet som baserar sig på offentlig debatt förverkligas inte heller 
vid det högsta beslutsorganet, sammanslutningens stämma. 

Dessutom är tillfällena till medborgardeltagande få, eftersom offentlig-
heten förverkligas i sin helhet först vid sammanslutningens stämma där 
beslutanderätten utövas av personer som får sina befogenheter genom 
ägarstyrningen. Ägarstyrningen grundar sig inte heller nödvändigtvis på 
offentlig beredning med tanke på medborgardeltagande.

Därför återremitteras HUS-sammanslutningens grundavtal för ny be-
redning. Vid beredningen ska grundavtalet beredas så att det baserar 
sig på HUS-sammanslutningens fullmäktige.

Understödd av: Paavo Arhinmäki

Stadsstyrelsen röstade om att avbryta behandlingen innan diskussio-
nen fick fortsätta.

Omröstning

JA-förslag: Behandling av ärendet fortsätter
NEJ-förslag: Ville Jalovaaras förslag om återremiss
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Ja-röster: 10
Anniina Iskanius, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Sari Sarkomaa, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, 
Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Nej-röster: 5
Paavo Arhinmäki, Jussi Halla-aho, Ville Jalovaara, Minja Koskela, Na-
sima Razmyar

Stadsstyrelsen beslöt att fortsätta behandlingen av ärendet med rös-
terna (10-5).

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Jenni Rope, stadsjurist, telefon: 310 36195

jenni.rope(a)hel.fi
Sampo Pajari, ekonomi- och planeringchef, telefon: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi
Ellinoora Sappinen, jurist, telefon: 310 26537

ellinoora.sappinen(a)hel.fi
Jan Ihatsu, specialplanerare, telefon: 310 28741

jan.ihatsu(a)hel.fi

Bilagor

1 HUS-beredningsgruppens förslag till grundavtal för HUS-
sammanslutningen

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Västra Nylands välfärdsområde Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1

Mellersta Nylands välfärd-
sområde

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1

Vanda och Kervo välfärdsområ-
de

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1

Östra Nylands välfärdsområde Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
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Samkommunen HNS Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1

Medlemmar i den temporära 
HUS-beredningsgruppen

Förslagstext
Bilaga 1

Social- och hälsovårdsministe-
riet

Förslagstext
Bilaga 1

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Separat lösning för Nyland och HUS-sammanslutningen

År 2019 inledde social- och hälsovårdsministeriet en utredning av den 
separata lösningen för Nyland som ingår i regeringsprogrammet. Syftet 
med utredningen var att kartlägga alternativ för att ordna social- och 
hälsovårdstjänster samt räddningsväsendet i Nyland. Utgångspunkter-
na för utredningen var en stark gemensam viljeyttring från kommuner-
na i området om att Nyland inte skulle bli ett enda välfärdsområde på 
samma sätt som andra landskap. Dessutom bör Helsingfors och Ny-
lands sjukvårdsdistrikt (framöver HUS) även i fortsättningen tillhanda-
hålla tjänster inom den specialiserade sjukvården i hela Nyland. 

I den separata utredningen ingick uttryckligen en underarbetsgrupp 
som behandlade den specialiserade sjukvården. I arbetsgruppen del-
tog experter från HUS, kommunerna i Nyland samt social- och hälso-
vårdsministeriet. Rekommendationerna från denna arbetsgrupp inklu-
derades i en mer omfattande utredning som färdigställdes i december 
2019 och dess förslag inkluderades i regeringens proposition med för-
slag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en re-
form av ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet 
(RP 241/2020), i huvudsak i lagen om ordnande av social- och hälso-
vården och räddningsväsendet i Nyland (615/2021, nedan Nylandsla-
gen). Utredningen finns som tilläggsmaterial 1.

Regeringens proposition (RP 241/2020) godkändes i riksdagen våren 
2021. I reformen överförs ansvaret för ordnandet av social- och hälso-
vårdstjänster samt räddningsväsendet från kommunerna till välfärds-
områdena. Till varje välfärdsområde överförs också den personal som 
arbetar med uppgifter som överförs till kommunerna. Med avvikelse 
från detta ordnar Helsingfors social- och hälsovårdstjänster samt rädd-
ningsväsendets tjänster även i fortsättningen själv, som stad, och 
Helsingfors personal övergår inte i välfärdsområdenas tjänst. 
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I och med den separata lösningen för Nyland grundas dessutom en ny 
välfärdssammanslutning, HUS-sammanslutningen, enligt 58 § i lagen 
om välfärdsområden (611/2021, nedan lagen om välfärdsområden) i 
stället för den nuvarande Samkommunen HNS. Enligt 13 § i Nylands-
lagen grundas HUS-sammanslutningen genom ett avtal mellan Ny-
lands välfärdsområden och Helsingfors stad (grundavtal). Med stöd av 
lagen övergår egendom och personal från samkommunen HNS direkt 
till HUS-sammanslutningen. När det gäller HUS-sammanslutningen är 
det trots detta ändå fråga om en helt ny juridisk person som grundas av 
samkommunens medlemmar genom att samkommunens grundavtal 
godkänns och som fungerar inom en annan regleringsram än den nu-
varande Samkommunen HNS.

HUS-sammanslutningen har lagstadgat organiseringsansvar för vissa 
hälso- och sjukvårdstjänster och skyldighet att upprätthålla ett universi-
tetssjukhus. Dessutom har HUS-sammanslutningen ansvar för att ord-
na de tjänster som har avtalats i organisationsavtalet.

Temporär HUS-beredningsgrupp

Bestämmelser om den temporära HUS-beredningsgruppen finns i 9 § i 
lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården samt 
räddningsväsendet och om införande av lagstiftningen gällande den 
(616/2021, nedan införandelagen).

Bestämmelser om den temporära HUS-beredningsgruppens uppgifter 
finns i 11 § i införandelagen. Enligt den bereder den temporära HUS-
beredningsgruppen ett förslag till grundavtal för HUS-
sammanslutningen. Dessutom ska den bereda de ärenden som är 
nödvändiga för att grunda HUS-sammanslutningen och inleda verk-
samheten vid sammanslutningen högsta organs sammanträde, vid re-
gionfullmäktiges sammanträde i Nyland eller i Helsingfors stadsfullmäk-
tige.

I 46 § i införandelagen föreskrivs om den temporära HUS-
beredningsgruppens uppgifter vid beredningen av det första mötet för 
det organ som utövar den högsta beslutanderätten inom HUS-
sammanslutningen. Den temporära beredningsgruppens arbete avslu-
tas när det organ som utövar HUS-sammanslutningens högsta beslu-
tanderätt har valt sammanslutningens styrelse. Det förslag som den 
temporära HUS-beredningsgruppen har lagt fram är ett basförslag som 
behandlas av det organ som utövar sammanslutningens högsta beslu-
tanderätt.

I enlighet med HUS styrelses beslut 27.9.2021 § 143 finansieras kost-
naderna för den temporära HUS-beredningsgruppens verksamhet med 
det statsunderstöd som beviljats för ändamålet (SRF om finansiering 
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för beredningen av välfärdsområdets och HUS-sammanslutningens 
verksamhet åren 2021 och 2022, A 664/2021). Enligt 5 § 1 mom. i för-
ordningen beviljas Samkommunen HNS understöd till ett belopp av 
högst 75 000 euro år 2021 och högst 75 000 euro år 2022. 

Den temporära HUS-beredningsgruppen tillsattes genom beslut av sty-
relsen för Samkommunen HNS 27.9.2021 § 143. De temporära bered-
ningsorganen för Nylands välfärdsområden (VATE), Helsingfors stad 
och samkommunen HNS utsåg var för sig en medlem och en suppleant 
till beredningsgruppen. Ordförande och föredragande för den temporä-
ra HUS-beredningsgruppen har varit en medlem som utsetts av 
Helsingfors stad.

Den temporära HUS-beredningsgruppen organiserades den 7 oktober 
2021. Vid organisationsmötet godkändes beredningsgruppens mötes- 
och beslutsförfarande och arbetssätt och ett sakkunnigsekretariat val-
des. Sakkunnigsekretariatet har ansvarat för beredningen av mötesä-
renden i enlighet med den temporära HUS-beredningsgruppens beslut. 
Den temporära HUS-beredningsgruppen har sammanträtt 16 gånger 
före 28.3.2022. Som en del av beredningen har den temporära HUS-
beredningsgruppen träffat representanter för personalorganisationerna 
vid Helsingfors universitet och Samkommunen HNS.

Som stöd för beredningen av HUS-sammanslutningen grundades en 
politisk uppföljningsgrupp på Nylands nivå, till vilken Nylands välfärds-
områdens temporära beredningsorgan och Helsingfors stad har utsett 
sina representanter. Den politiska uppföljningsgruppen sammanträdde 
17.12.2021, 18.1.2022, 17.2.2022 och 22.3.2022. Ordföranden för den 
temporära HUS-beredningsgruppen rapporterar på den politiska upp-
följningsgruppens möten om hur beredningen av grundavtalet framskri-
der. 

Enligt 16 § i införandelagen förrättades det första regionvalet söndagen 
den 23 januari 2022. Mandatperioden för de regionfullmäktige som 
valts inleddes 1.3.2022. Efter att regionfullmäktige hade organiserat sig 
ersatte den politiska uppföljningsgruppen en sammansättning beståen-
de av representanter med bakgrund som förtroendevalda som utsetts 
av välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad. Sammansättning-
en förde de politiska diskussioner som behövdes för att godkänna 
grundavtalet. Målet med förhandlingarna var att bilda en gemensam 
syn på områdena, så att behandlingen av grundavtalet i organen lyckas 
inom den tidsfrist som anges i införandelagen. De politiska förhandling-
arna hölls 9.3.2022 och 22.3.2022. 

Den temporära HUS-beredningsgruppen beslöt den 28.3.2022 att ge 
sitt förslag till grundavtal för HUS-sammanslutningen och dess motive-
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ringar. Det föreslagna grundavtalet motsvarar slutresultatet av de poli-
tiska förhandlingar som avslutades 22.3.2022.

Allmänt om den lagstiftning som ska tillämpas på HUS-sammanslutningen

Nylandslagen tillämpas förutom på Helsingfors stads och Nylands väl-
färdsområden även på HUS-sammanslutningen när den ordnar social- 
och hälsovård. På HUS-sammanslutningen tillämpas dessutom vad 
som i 8 kap. i lagen om välfärdsområden föreskrivs om välfärdskoncer-
nen, om inte något annat föreskrivs i Nylandslagen. Dessutom tilläm-
pas på HUS-sammanslutningen vad som i 15 § i lagen om välfärdsom-
råden föreskrivs om välfärdsområdets lånetagningsfullmakt samt vad 
som i 16 § i den lagen föreskrivs om styrning av investeringar. På HUS-
sammanslutningen tillämpas också bestämmelserna om statsborgen i 
17–20 § i nämnda lag, 21 § om ett riksomfattande kompetenscentrum 
för lokal- och fastighetsförvaltning och 33 § om nationalspråksnämn-
den.

När HUS-sammanslutningen med stöd av Nylandslagen ordnar hälso- 
och sjukvård tillämpas dessutom vad som i 4, 5, 8-20, 22-26, 29, 30, 32 
och 34-39 §, 6 och 7 kap. samt 56, 57, 59 och 61 § i lagen om ordnan-
de av social- och hälsovård (612/2021, nedan lagen om ordnande av 
social- och hälsovård) föreskrivs om välfärdsområden. De nämnda be-
stämmelserna gäller i huvudsak innehållet i organiseringsansvaret in-
om social- och hälsovården, såsom skyldigheten att tillhandahålla till-
gängliga tjänster och samordna tjänsterna samt bland annat principer-
na för upphandling av tjänster, beaktandet av de riksomfattande målen 
för social- och hälsovården samt uppgifter i anslutning till upprätthål-
landet av universitetssjukhuset. 

Enligt motiveringarna till Nylandslagen innebär det ovan nämnda att 
nästan alla bestämmelser i lagen om ordnande av social- och hälso-
vård tillämpas på HUS-sammanslutningen. Dessutom konstateras i 
motiveringen att HUS-sammanslutningen uttryckligen nämns på vissa 
ställen i lagen om ordnande av social- och hälsovård där det finns be-
hov av att nämna HUS-sammanslutningen på basis av dess uppgift 
(t.ex. 34 § universitetssjukhus). På HUS-sammanslutningen tillämpas 
dessutom vad som på ett annat ställe i lagen föreskrivs om ordnande 
av hälso- och sjukvård.

Allmänt om grundavtalet för HUS-sammanslutningen

HUS-sammanslutningen grundas på samma sätt som de nuvarande 
samkommunerna genom ett grundavtal mellan Nylands välfärdsområ-
den och Helsingfors stad. HUS-sammanslutningen grundas således in-
te direkt med stöd av lagen, utan får status som juridisk person först 
genom att godkänna grundavtalet.
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I 59 § i lagen om välfärdsområden föreskrivs om minimiinnehållet i väl-
färdssammanslutningens grundavtal. Grundavtalet är ett avtal mellan 
Helsingfors stad och Nylands välfärdsområden, så HUS-
sammanslutningen, som grundas genom avtalet, är inte avtalspart. 
Grundavtalet och Helsingfors stads och Nylands välfärdsområdens vilja 
som uttrycks i det är utgångspunkten för HUS-sammanslutningens 
verksamhet. 

Enligt 59 § i lagen om välfärdsområden ska det i grundavtalet åt-
minstone avtalas om följande:

1) välfärdssammanslutningens namn, hemort och de välfärdsområden 
som är medlemmar i sammanslutningen,

2) välfärdssammanslutningens uppgifter,

3) antalet representanter vid sammanslutningens stämmor eller antalet 
medlemmar i sammanslutningens fullmäktige och grunderna för rösträt-
ten,

4) välfärdssammanslutningens övriga organ samt deras uppgifter, be-
slutanderätt och sammankallande,

5) vilket organ inom välfärdssammanslutningen som bevakar välfärds-
sammanslutningens intressen, företräder välfärdssammanslutningen 
och ingår avtal på dess vägnar,

6) andelen för de välfärdsområden som är medlemmar av välfärds-
sammanslutningens grundkapital samt andelen för de välfärdsområden 
som är medlemmar av välfärdssammanslutningens tillgångar och deras 
ansvar för dess skulder samt om andra frågor som gäller välfärdssam-
manslutningens ekonomi,

7) granskningen av välfärdssammanslutningens förvaltning och eko-
nomi,

8) ställningen för ett välfärdsområde som utträder ur välfärdssamman-
slutningen och för de välfärdsområden som fortsätter verksamheten,

9) upplösning av välfärdssammanslutningen och genomförande av lik-
vidation,

10) systemet för uppföljning av ekonomin och verksamheten och rap-
porteringen till de välfärdsområden som är medlemmar.

I grundavtalet kan man också komma överens om att det krävs kvalifi-
cerad majoritet för att fatta beslut i de ärenden som avtalats i avtalet.

Detaljerade motiveringar till det föreslagna grundavtalet
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1 Kapitel - Allmänna bestämmelser

1 § Välfärdssammanslutningens namn och hemort

Namnet på HUS-sammanslutningen grundar sig på 4 kap. i Nylandsla-
gen, där det föreskrivs om grundande av HUS-sammanslutningen. 
Sammanslutningens hemort skulle bestämmas enligt i vilken kommun 
dess förvaltning sköts. HUS-sammanslutningens förvaltning skulle skö-
tas i Helsingfors. 

2 § Medlemmar i HUS-sammanslutningen

Enligt 4 § i Nylandslagen är Nylands välfärdsområden och Helsingfors 
stad skyldiga att höra till HUS-sammanslutningen för ordnande av 
tjänster inom den specialiserade sjukvården. Nylands välfärdsområden 
är Västra Nylands, Mellersta Nylands, Vanda och Kervo samt Östra 
Nylands välfärdsområden. 

HUS-sammanslutningen och dess medlemmar skulle ha ett nära sam-
arbete sinsemellan för att sköta de ansvar och uppgifter som föreskrivs 
för dem i lagen och i detta grundavtal samt i andra avtal. Med nära 
samarbete skulle avses förutom lagstadgat samarbete även samarbete 
till exempel i fråga om avtal om ordnande av social- och hälsovård, 
grundavtal, främjande av välfärd och hälsa samt beredskap och förbe-
redelse, även nära samarbete på tjänsteinnehavarnivå till exempel för 
att utveckla verksamheten och ekonomin.

2 Kapitel - uppgifter, strategi och styrning

3 § HUS-sammanslutningens uppgifter

HUS-sammanslutningen är en välfärdssammanslutning enligt 58 § i la-
gen om välfärdsområden. Den avviker dock från andra välfärdssam-
manslutningar så att den har ett särskilt lagstadgat organiseringsan-
svar. HUS-sammanslutningens uppgifter fastställs genom grundavtalet, 
det lagstadgade organiseringsansvaret och det avtal om ordnande som 
avses i 9 § i Nylandslagen. 

3 § 1 mom. i det föreslagna grundavtalet skulle gälla tjänster för vilka 
HUS-sammanslutningen ansvarar med stöd av lag eller avtal om ord-
nande. HUS-sammanslutningens organiseringsansvar föreskrivs i 5 § i 
Nylandslagen, övriga uppgifter i 6 §, universitetssjukhus i 7 § och häl-
sofrämjande i 8 § i Nylandslagen. Enligt motiveringarna till Nylandsla-
gen har man i bestämmelserna om HUS-sammanslutningens uppgifter 
beaktat både centraliserade uppgifter, uppgifter som förutsätter speci-
alkompetens och de kvantitativa och innehållsmässiga krav som sköt-
seln av den specialiserade sjukvårdens tjänster förutsätter. Dessutom 
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har man i de lagstadgade uppgifterna beaktat verksamheten som uni-
versitetssjukhus och tryggandet av undervisningen och forskningen i 
anslutning till detta.

HUS-sammanslutningen skulle vara skyldig att upprätthålla ett universi-
tetssjukhus, ansvara för forsknings-, utbildnings- och utvecklingsverk-
samheten i fråga om de tjänster som hör till sammanslutningen, ansva-
ra för samarbetsområdets uppgifter, ansvara för offentliggörandet av 
uppgifter enligt 55 § i hälso- och sjukvårdslagen i fråga om de tjänster 
som hör till samkommunen samt främja välfärd och hälsa för invånarna 
i Nyland.

I statsrådets förordning om arbetsfördelningen och centraliseringen av 
vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården (A 582/2017, ne-
dan centraliseringsförordningen) föreskrivs om uppgifter som ska utfö-
ras för planeringen av den riksomfattande helheten och samordningen 
av funktionerna. I centraliseringsförordningen skulle de centraliserade 
uppgifterna i Samkommunen HNS överföras till HUS-
sammanslutningen. Genom samma förordning koncentreras dessutom 
ett stort antal andra uppgifter till universitetssjukhusen, för vilka HUS-
sammanslutningen i egenskap av upprätthållare av universitetssjukhu-
set i fortsättningen skulle ansvara.

HUS-sammanslutningen skulle med stöd av 35 § i lagen om ordnande 
av social- och hälsovård ansvara för de administrativa uppgifter som 
utarbetandet av samarbetsavtalet för samarbetsområdet förutsätter. 
Syftet med samarbetsavtalet är enligt 36 § i samma lag att säkerställa 
arbetsfördelningen, samarbetet och samordningen mellan välfärdsom-
rådena inom samarbetsområdet till den del det är nödvändigt för att 
trygga genomförandet av välfärdsområdenas lagstadgade uppgifter 
och social- och hälsovårdens kostnadseffektivitet.

I enlighet med 50 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård skul-
le det också vara HUS-sammanslutningens uppgift att samordna HUS-
sammanslutningens och välfärdsområdenas beredskap för störningar 
under normala förhållanden och undantagsförhållanden inom social- 
och hälsovården i Nyland. Dessutom skulle HUS-sammanslutningen i 
enlighet med 51 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård styra 
beredskapsplaneringen inom social- och hälsovården inom sitt samar-
betsområde i enlighet med de riksomfattande enhetliga principerna. För 
att skapa och upprätthålla en lägesbild för samarbetsområdet bör HUS-
sammanslutningen ha en beredskapscentral för social- och hälsovår-
den.

Enligt 3 § 2 mom. skulle HUS-sammanslutningen kunna erbjuda sina 
medlemmar andra social- och hälsovårdstjänster i anslutning till sina 
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uppgifter, eller tjänster som stöder dem, samt vara delägare eller med-
lem i sammanslutningar som främjar mål eller funktioner i anslutning till 
HUS-sammanslutningens uppgifter. Detta skulle dock inte få äventyra 
genomförandet av de uppgifter som avses i 1 mom.

Den föreslagna anteckningen om stödtjänster i grundavtalet grundar 
sig på 58 § 3 mom. i lagen om välfärdsområden, enligt vilket välfärds-
sammanslutningens uppgifter endast kan gälla produktion av stödtjäns-
ter för uppgifter som hör till välfärdsområdenas verksamhetsområde 
och som är dess medlemmar. Enligt den detaljerade motiveringen till 
lagrummet betraktas i detta sammanhang alla uppgifter som stöder so-
cial- och hälsovårdens eller räddningsväsendets verksamhet som stöd-
tjänster, såsom centraliserad mathållning, städning, underhåll av ut-
rustning, kontors- och förvaltningstjänster, löneräknings-, ekonomi- och 
personalförvaltningstjänster, ICT-tjänster eller fastighetsväsendet, tek-
niska tjänster samt laboratorier och bilddiagnostiska tjänster.

HUS-sammanslutningen skulle också kunna vara delägare eller med-
lem i sammanslutningar som främjar mål eller funktioner i anslutning till 
dess uppgifter. HUS-sammanslutningen och dess dottersammanslut-
ningar skulle bilda en koncern. Från och med den 1.4.2022 omfattar 
den nuvarande HUS-koncernen dotterbolagen HNS-Fastigheter Ab, 
Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy, HUCS-Institutet Ab och Orton Oy, fyra 
bostads- och fastighetsaktiebolag samt ett antal intresse- och samföre-
tag, av vilka den viktigaste är Oy Apotti Ab.

Enligt 3 § 3 mom. i det föreslagna grundavtalet skulle HUS-
sammanslutningen kunna tillhandahålla social- och hälsovårdstjänster i 
anslutning till sina uppgifter eller tjänster som stöder dessa även för 
andra än sina medlemmar, förutsatt att ersättningen för tjänsterna till 
fullt belopp täcker kostnaderna för dem. Detta skulle dock inte få även-
tyra genomförandet av de uppgifter och tjänster som avses i 1 och 2 
mom. Dessa tjänster beskrivs närmare i motiveringen till 24 § om HUS-
sammanslutningens inkomstbildning i det föreslagna grundavtalet.

4 § Organiseringsavtal för HUS

I paragrafen skulle skyldigheten för HUS-sammanslutningen, Helsing-
fors stad och Nylands välfärdsområden att upprätta ett lagstadgat or-
ganiseringsavtal för HUS föreskrivas, där man kommer överens om ar-
betsfördelningen mellan parterna, samarbetet och samordningen av 
verksamheten för att ordna hälso- och sjukvårdstjänster, såvida dessa 
inte separat föreskrivs i lag. 

Bestämmelser om organiseringsavtalet för HUS finns i 3 kap. i Ny-
landslagen. Enligt lagen ska välfärdsområdena i Nyland och HUS-
sammanslutningen upprätta ett organiseringsavtal, vars syfte är att sä-
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kerställa att parternas arbetsfördelning, samarbete och verksamhet 
samordnas till den del det är nödvändigt för att trygga skötseln av par-
ternas lagstadgade uppgifter och hälso- och sjukvårdens kostnadsef-
fektivitet. I organiseringsavtalet för HUS kan man inte komma överens 
om att överföra sådana uppgifter till välfärdsområdet som enligt 5 och 6 
§ i Nylandslagen hör till HUS-sammanslutningens organiseringsansvar. 

Enligt lagen ska organiseringsavtalet för HUS ses över minst en gång 
under regionfullmäktiges mandatperiod och genomförandet av avtalet 
ska följas upp. Avtalet ska också ändras vid behov. Organiseringsavta-
let för HUS skulle träda i kraft efter att det har godkänts av regionfull-
mäktige för Nylands välfärdsområden, Helsingfors stadsfullmäktige och 
det organ i HUS-sammanslutningen med högsta beslutanderätt.

I samband med överföringen av de uppgifter som ingår i avtalet om att 
ordna social- och hälsovård skulle man komma överens om finansie-
ringen av uppgifterna.

5 § Strategin för HUS-sammanslutningen

Enligt det föreslagna grundavtalet skulle HUS-sammanslutningen ha en 
strategi där de långsiktiga målen för dess verksamhet och ekonomi 
fastställs. HUS-sammanslutningen skulle ledas i enlighet med strate-
gin. Strategin skulle grunda sig på en bedömning av HUS-
sammanslutningen och dess medlemmars situation vid den tidpunkt då 
strategin utarbetas samt på framtida förändringar i verksamhetsmiljön 
och deras inverkan på genomförandet av HUS-sammanslutningens 
uppgifter. Strategin skulle beredas i samarbete med medlemmarna. 

I 41 § i lagen om välfärdsområden föreskrivs välfärdsområdesstrategin. 
Enligt lagrummet ska man i välfärdsområdesstrategin beakta 1) främ-
jandet av välfärden för invånarna inom välfärdsområdets uppgiftsområ-
de, 2) de strategiska riktlinjerna för ordnande och produktion av tjäns-
ter, 3) de servicemål som anges i lagarna om välfärdsområdets uppgif-
ter, 4) ägarpolitiken, 5) personalpolitiken, och 6) invånarnas möjligheter 
att delta och påverka. Dessutom ska man i strategin för tvåspråkiga 
välfärdsområden beakta hur de språkliga rättigheterna tillgodoses i 
ordnandet och produktionen av välfärdsområdets tjänster.

Enligt det föreslagna grundavtalet skulle HUS-sammanslutningens stra-
tegi innehålla motsvarande frågor som strategin för välfärdsområden, 
med beaktande av HUS-sammanslutningens uppgiftsområde, lagstift-
ningen i anslutning till detta och de mål som fastställts för den i lag och 
avtal. Dessutom skulle man enligt det föreslagna grundavtalet i strate-
gin beakta den långsiktiga produktiviteten och lönsamheten inom HUS-
sammanslutningen.
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I beredningen av HUS-sammanslutningens strategi ska dessutom ser-
vicestrategin enligt 11 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård 
beaktas. Enligt 11 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård ska 
HUS-sammanslutningen utarbeta en servicestrategi för social- och häl-
sovården för planeringen och ledningen av sin ekonomi och verksam-
het som en del av strategin för HUS-sammanslutningen. I servicestra-
tegin ska de riksomfattande mål för social- och hälsovården som avses 
i 22 § beaktas för ordnandet av en jämlik, högklassig och kostnadsef-
fektiv social- och hälsovård.

I 115 § i lagen om välfärdsområden föreskrivs om beaktande av strate-
gin vid uppgörandet av budget och ekonomiplan. Enligt detaljmotive-
ringen till lagrummet bör budgeten och ekonomiplanen ha en fast kopp-
ling till strategin och målen i dem ska vara sådana att de uppfyller stra-
tegin.

6 § Ägarstyrning

Enligt 48 § i lagen om välfärdsområden avses med ägarstyrning åtgär-
der genom vilka ett välfärdsområde i egenskap av ägare eller medlem 
medverkar till förvaltningen av och verksamheten i ett bolag eller en 
annan sammanslutning. Ägarstyrningen kan gälla till exempel avtal om 
bolagsbildning, avtal om tjänsteproduktion och andra avtal, personval, 
utfärdande av anvisningar till personer som representerar välfärdsom-
rådet i olika sammanslutningar samt andra motsvarande omständighe-
ter. I motiveringarna till lagen om välfärdsområden konstateras vidare 
att ägarstyrningsåtgärderna inte kan räknas upp uttömmande, utan att 
de är beroende av situationen och den sammanslutning som är föremål 
för styrningen och den lagstiftning som gäller den. 

Enligt motiveringen till lagrummet är målet för ägarstyrningen att den 
sammanslutning som är föremål för styrningen i sin verksamhet beak-
tar ägarens vilja och mål. Gemenskapens beslutanderätt utövas dock 
alltid av dess eget organ, som regleras av speciallagstiftningen för var-
je organisationsform. Välfärdsområdet och Helsingfors stad kan inte in-
gripa i ett enskilt beslut av HUS-sammanslutningens eget organ eller 
fatta beslut direkt på dess vägnar. Speciallagstiftningen utgör dock ing-
et hinder för att välfärdsområdet och Helsingfors stad eftersträvar ett 
starkt och aktivt ägarskap, vilket leder till att den HUS-sammanslutning 
som är föremål för ägarstyrningen agerar i enlighet med välfärdsområ-
dets och Helsingfors stads strategiska mål.

I den nuvarande HUS-sammanslutningen fungerar HUS och medlems-
kommunernas strategiska samarbetsgrupp HUS Strato som styrande 
forum. Samarbetsgruppens uppgift är att samordna HUS och med-
lemskommunernas synpunkter i fråga om de viktigaste frågorna som 
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gäller ekonomin och verksamheten. HUS Strato tar också ställning till 
långsiktiga strategiska riktlinjer med beaktande av regionala perspektiv.

Ägarstyrningen av den nuvarande Samkommunen HNS är dock till stor 
del splittrad på grund av antalet medlemmar i samkommunen. De nu-
varande 24 medlemskommunerna kan inte styra samkommunen effek-
tivt, eftersom medlemsbasen är bred. I fortsättningen har ansvaret för 
att ordna hälso- och sjukvård delvis fördelats med stöd av Nylandsla-
gen och integrationen genomförs inte direkt med stöd av lagen, så be-
hovet av att styra planeringen av och förvaltningen för den specialise-
rade sjukvården framhävs. Den integrering av tjänsterna som social- 
och hälsovårdsreformen förutsätter samt överföringen av tyngdpunkten 
till basnivån förutsätter nära samarbete i området, samt en starkare och 
effektivare ägarstyrning.

Social- och hälsovårdsutskottet har i sitt betänkande om social- och 
hälsovårdsreformen och räddningsväsendets reform konstaterat att det 
i Nyland inte bildas någon motsvarande strukturell integration som på 
andra håll i Finland, så att det inte via strukturen uppstår motsvarande 
incitament för området som i andra välfärdsområden. Enligt utskottets 
betänkande förutsätter en funktionell lösning att välfärdsområdena i Ny-
land, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen ska kunna samar-
beta på ett mer dialogiskt och strategiskt sätt. Det centrala målet för 
samarbetet ska vara att alla aktörer tillsammans och gemensamt ska 
ha uppställda strategiska mål och mätare, genom vilka ägarstyrningen 
av Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad som riktas till HUS-
sammanslutningen är så enhetlig som möjligt både på strategisk och 
operativ nivå. Målet för dessa strategiska mål ska enligt utskottet vara 
att ur klientens synvinkel genomföra en funktionell helhet av tjänster 
samt att säkerställa tjänsternas kvalitet och patientsäkerheten både i 
HUS-sammanslutningen och i välfärdsområdena. 

Enligt motiveringarna i regeringspropositionen för social- och hälso-
vårdsreformen (RP 241/2020) kan ägarstyrningen av HUS-
sammanslutningen stärkas jämfört med den nuvarande modellen när 
det finns färre ägare. Överföringen av tyngdpunkten till basservicen kan 
således genomföras bättre än i den nuvarande samkommunsmodellen. 
Genom en snävare ägarstyrning kan man också påverka kostnadshan-
teringen inom HUS-sammanslutningen. Detta är centralt för att man 
ska kunna flytta tyngdpunkten till finansieringen av basservicen.

Enligt 6 § i det föreslagna grundavtalet ska medlemmarna i HUS-
sammanslutningen genom ägarstyrning medverka till dess förvaltning 
och verksamhet. I den föreslagna paragrafen om grundavtal beskrivs 
på ett exemplariskt sätt metoder med vilka ägarstyrningen kan genom-
föras. Sådana är bland annat att ge anvisningar till personer som re-
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presenterar medlemmarna vid sammanslutningens stämma, gemen-
sam beredning och utlåtandeförfarande.

De metoder för ägarstyrning som medlemmarna riktar till HUS-
sammanslutningen behöver inte definieras uttömmande i grundavtalet, 
eftersom de metoder för ägarstyrning som används, såsom konstateras 
i motiveringen till lagen om välfärdsområden, är beroende av situatio-
nen, den sammanslutning som är föremål för styrningen och lagstift-
ningen i anslutning till den. Av denna anledning skulle de föreskrivas på 
ett mer flexibelt sätt än i grundavtalet, dvs. i förvaltningsstadgan för 
HUS-sammanslutningen, eller så skulle de avtalas om i organiserings-
avtalet för HUS. I förvaltningsstadgan skulle man bland annat ge när-
mare bestämmelser om den samarbetsgrupp för ämbetsledningen som 
motsvarar den nuvarande HUS Strato och om dess uppgifter.

Utöver de styrmedel som fastställs i förvaltningsstadgan och avtalet om 
ordnande av specialiserad sjukvård behövs också informell handled-
ning och diskussion mellan HUS-sammanslutningen och dess ägare 
om förväntningarna och målen för HUS-sammanslutningen. Av denna 
anledning kan man enligt den föreslagna paragrafen om grundavtal av-
tala om metoder för ägarstyrning även på annat sätt än i förvaltnings-
stadgan och organiseringsavtalet.

Kapitel 3 – Sammanslutningens stämma

7 § Organ som utövar högsta beslutanderätt

Lagen innehåller inga föreskrifter om organet som utövar högsta beslu-
tanderätt, utan detta ska beslutas i HUS-sammanslutningens grundav-
tal. Enligt 14 § i Nylandslagen utövas HUS-sammanslutningens högsta 
beslutanderätt av sammanslutningens fullmäktige eller sammanslut-
ningens stämma. Enligt det föreslagna grundavtalet skulle HUS-
sammanslutningens högsta beslutanderätt utövas av sammanslutning-
ens stämma.

Välfärdssammanslutningens sammanslutningsstämma skulle i hög 
grad svara mot de nuvarande samkommunernas sammanslutnings-
stämmor, där organen hos samkommunens medlemmar i förväg tar 
ställning till frågor som behandlas vid sammanslutningsstämmorna och 
ger sin representant separata anvisningar för varje stämma. Modellen 
för sammanslutningens stämma skulle stärka ägarstyrningen genom att 
föra de styrande organisationerna närmare sammanslutningens be-
slutsprocess. I modellen för sammanslutningens stämma skulle styrel-
sen ha en framträdande roll, vilket innebär att styrelsens funktion, per-
sonval och styrkeförhållanden framhävs. 
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Modellen för sammanslutningens stämma skulle för de styrande orga-
nisationerna innehålla flera krav och förutsättningar än fullmäktigemo-
dellen då det gäller att i förväg behandla och dra upp riktlinjer för frågor 
om vilka sammanslutningens stämma fattar beslut. På detta sätt skulle 
medlemmarnas beredskap och skyldigheter att dra upp klara riktlinjer 
framhävas. Även om det i modellen för sammanslutningens stämma 
ställs krav på flera åtgärder av den styrande organisationen än i full-
mäktigemodellen, skulle det ändå i detta fall kunna betraktas som mo-
dellens styrka. De styrande organisationerna, dvs. Helsingfors stad och 
Nylands välfärdsområden, ansvarar primärt för att organisera social- 
och hälsovårdstjänsterna och är skyldiga att styra finansieringen från 
staten till tjänsterna på basnivå och tjänster som produceras av HUS-
sammanslutningen. Av denna anledning vore det motiverat och nöd-
vändigt att välfärdssammanslutningens medlemmar redan i förväg be-
handlar och uttrycker sina egna åsikter om frågor som ska beslutas vid 
sammanslutningens stämma.

Enligt lagen om välfärdsområden fattar HUS-sammanslutningens högs-
ta beslutande organ beslut om välfärdssammanslutningens budget och 
ekonomiplan (63 § 2mom. och 22 § 2 mom.).  Följaktligen skulle det 
högsta beslutande organet ha betydande beslutanderätt i frågor som 
gäller välfärdssammanslutningens ekonomi. Modellen för sammanslut-
ningens stämma skulle ge de bästa förutsättningarna att ur den nya fi-
nansieringsmodellen fördela spartrycket jämnt mellan områdena och 
HUS-sammanslutningen. Modellen för sammanslutningens stämma 
skulle ge bättre möjligheter att harmonisera HUS-sammanslutningens 
budget och ekonomiplan med medlemmarnas budgetar då beslut om 
HUS-sammanslutningens budget inte fattas utanför de medlemmar i 
välfärdssammanslutningen som svarar för finansieringen.

Valet av sammanslutningens stämma till HUS-sammanslutningens 
högsta beslutande organ skulle också stödjas av att styrningsmakten i 
frågor som gäller social- och hälsovårdsreformen samt räddningsvä-
sendets reform kvarstår hos organen (regionfullmäkti-
ge/stadsfullmäktige) som genom val har valts att fatta beslut i de aktu-
ella frågorna. Vid stämman skulle sammanslutningsstämmans repre-
sentanter nämligen vara skyldiga att iaktta de anvisningar som getts av 
dessa eller organ som beslutits av dessa. Om HUS-
sammanslutningens högsta beslutande organ var sammanslutnings-
fullmäktige skulle fullmäktige inte väljas genom val, utan utses på initia-
tiv av HUS-sammanslutningens medlemmar. I synnerhet med tanke på 
regionfullmäktige skulle också modellen för sammanslutningsfullmäkti-
ge innebära att beslutanderätten inskränks betydligt. Regionfullmäktige 
väljs för att svara endast och enbart för frågor som gäller social- och 
hälsovårdsreformen samt räddningsväsendets reform. Jämfört med 
stadsfullmäktige är deras uppgifter och befogenheter således väsentligt 
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mer begränsade. Om HUS-sammanslutningens högsta beslutande or-
gan var sammanslutningsfullmäktige skulle den i frågor som gäller so-
cial- och hälsovårdsreformen samt räddningsväsendets reform kunna 
fatta beslut som strider mot regionfullmäktiges åsikter, och regionfull-
mäktige skulle inte kunna påverka saken. Sammanslutningens fullmäk-
tige skulle nämligen inte vara bundna av regionfullmäktiges ståndpunkt. 
I modellen för sammanslutningens stämma skulle områdena få sin röst 
bättre hörd i beslutsprocessen genom att ståndpunkten för det före-
trädda välfärdsområdet eller Helsingfors stad skulle föras fram av 
sammanslutningsstämmans representanter vid sammanslutningens 
stämma.

Enligt 63 § 1 mom. i lagen om välfärdsområden ska sammanslutning-
ens stämma hållas minst två gånger per år. Efter behov kunde den 
dock sammankallas oftare. Enligt 16 § i Nylandslagen väljer välfärds-
områdesstyrelsen i varje välfärdsområde i Nyland och Helsingfors 
stadsstyrelse till sammanslutningens stämma 1–3 representanter i en-
lighet med vad som avtalas i grundavtalet. Enligt Nylandslagen skulle 
sammanslutningsstämmans representanter utöva sitt områdes rösträtt 
tillsammans, och därför ansågs det vid beredningen vara klart att varje 
medlem skulle företrädas av en representant vid sammanslutningens 
stämma. Enligt det föreslagna grundavtalet skulle sammanslutningens 
stämma välja sin ordförande bland representanterna.

8 § Rösträtt

I 59 § i lagen om välfärdsområden föreskrivs om minimikraven på inne-
hållet i välfärdssammanslutningens grundavtal. Enligt de detaljerade 
motiveringarna till denna utses välfärdsområdenas högsta beslutande 
organ genom val, och dessutom ska det i grundavtalet avtalas om hur 
rösträtten ska fördelas mellan välfärdsområdena som är medlemmar 
och vad som ligger till grund för fördelningen av rösträtten. Grunden för 
rösträtten avgörs av välfärdsområdena som är medlemmar. Vanligtvis 
är den folkmängden, grundkapitalandelen eller exempelvis den plane-
rade välfärdssammanslutningens användning av tjänster under en viss 
period.

Under beredningen granskades fördelningen av rösträtten enligt folk-
mängden och enligt grundkapitalandelarna. Rösträtt som bestäms på 
grundval av folkmängd skulle granskas varje valperiod enligt uppgifter-
na i Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen vid utgången 
av året före valåret. I denna modell skulle rösträtten således inte vara 
statisk, utan utvecklas enligt folkmängden. I modellen som grundar sig 
på grundkapitalandelarna skulle rösträtten i sin tur vara permanent och 
endast kunna ändras om grundkapitalandelarna ändras. 
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I beredningen beslöt man sig för att föreslå alternativet där medlem-
marnas rösträtt fördelas i förhållande till folkmängden vid sammanslut-
ningens stämma. Folkmängden ansågs vara en långsiktigare lösning 
än grundkapitalet. Dessutom får medlemmarna finansiering enligt invå-
narnas behov av tjänster, och därför ansågs folkmängden ha betydelse 
också vid fastställandet av den ekonomiska bärkraften. Användningen 
av folkmängden stöddes också av att det skulle stämma överens med 
områdenas utveckling och inte förbli i statiskt tillstånd. I följande dia-
gram visas den relativa folkmängden enligt vilka rösträtten skulle förde-
las.

Kommun Folkmängd %
Helsingfors 656 920 38,58 %
Västra Nylands vfo totalt 473 858 27,83 %
Esbo 292 796 17,20 %
Hangö 8 042 0,47 %
Ingå  5 321 0,31 %
Högfors  8 696 0,51 %
Grankulla 10 178 0,60 %
Kyrkslätt 40 082 2,35 %
Lojo 45 886 2,69 %
Raseborg 27 528 1,62 %
Sjundeå 6 148 0,36 %
Vichtis 29 160 1,71 %
Vanda och Kervo vfo totalt 274 336 16,11 %
Kervo 37 105 2,18 % 
Vanda 237 231 13,93%
Mellersta Nylands vfo totalt 199 330 11,71 %
Hyvinge 46 576 2,74 %
Träskända 44 455 2,61 %
Mäntsälä 20 783 1,22 %
Nurmijärvi 43 663 2,56 %
Borgnäs 5 070 0,30 %
Tusby 38 783 2,28 %
Östra Nylands vfo totalt 98 254 5,77 %
Askola  4 878 0,29 % 
Lappträsk 2 621 0,15 %
Lovisa 14 745 0,87 %
Mörskom* 1 871 0,11 %
Borgå 50 619 2,97 %
Pukkila* 1 833 0,11 %
Sibbo 21 687 1,27 %
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Totalt 1 702 678 100,00 %

  

*Social- och hälsovården i kommunerna Mörskom och Pukkila överförs 
i samband med reformen från Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt till 
Östra Nylands välfärdsområde. Detta skulle beaktas i rösträtten som 
grundar sig på folkmängden. 

KÄLLA: Statistikcentralen 2020, Folkmängd efter månad och område, 
1990M01-2020M12 december 2020. 

Vid beredningen användes en konsultundersökning som beställdes av 
Helsingfors stad. I konsultundersökningen kartlades sammansättningen 
av de nuvarande samkommunernas högsta beslutande organ samt er-
farenheterna av deras verksamhet. Konsultundersökningen finns som 
tilläggsmaterial 2.

9 § Möteskallelse och beslutsförhet

Enligt 63 § i lagen om välfärdsområden ska sammanslutningens stäm-
ma sammankallas minst två gånger per år, men efter behov kan den 
även sammankallas oftare. HUS-sammanslutningens styrelse skulle 
sammankalla sammanslutningens stämma. Kallelsen skulle sändas till 
HUS-sammanslutningens medlemmar minst två månader före stäm-
man, om det inte av särskilda skäl vore nödvändigt att iaktta en kortare 
kallelseperiod.

Sammanslutningens stämma vore beslutsför när minst hälften av med-
lemmarna och mer än hälften av medlemmarnas rösträtt är represente-
rade vid stämman.

10 § Sammanslutningsstämmans uppgifter

En förteckning över de frågor om vilka sammanslutningens stämma 
åtminstone ska fatta beslut finns i 63 § i lagen om välfärdsområden. I 
grundavtalet kan man för sammanslutningens stämma efter behov 
också fastställa andra uppgifter än de som uttryckligen tas upp i lagen. 
Enligt den aktuella 63 § ska sammanslutningens stämma åtminstone 
besluta om välfärdssammanslutningens budget och ekonomiplan, god-
känna välfärdssammanslutningens förvaltningsstadga, välja välfärds-
sammanslutningens organ, besluta om grunderna för de förtroendeval-
das ekonomiska förmåner, välja revisorer samt besluta om godkän-
nande av bokslutet samt ansvarsfrihet. 
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De uppgifter som tas upp i 63 § i lagen om välfärdsområden svarar så-
ledes i huvudsak mot uppgifterna som åligger regionfullmäktige och 
välfärdssammanslutningens fullmäktige. Enligt det föreslagna grundav-
talet skulle sammanslutningsstämmans uppgifter omfatta att

1) för HUS-sammanslutningen besluta om godkännande av organise-
ringsavtalet för HUS,

Enligt 10 § 3 mom. i Nylandslagen ska varje områdes och HUS-
sammanslutningens högsta beslutande organ godkänna organise-
ringsavtalet för HUS. 

2) besluta om HUS-sammanslutningens strategi,

Beslut om HUS-sammanslutningens strategi skulle jämställas med be-
slut om välfärdsområdets strategi, om vilket föreskrivs i 22 § i lagen om 
välfärdsområden. Enligt det aktuella lagrummet åligger det regionfull-
mäktige att besluta om strategin, vilket innebär att sammanslutningens 
stämma skulle besluta om strategin för HUS-sammanslutningen.

3) godkänna förvaltningsstadgan,

Befogenheterna för beslut om förvaltningsstadgan grundar sig på 63 § 
3mom. i lagen om välfärdsområden.

4) välja styrelsen för HUS-sammanslutningen,

I lagen om välfärdsområden beskrivs sammanslutningsstyrelsen som 
annat organ som sammanslutningens stämma väljer i enlighet med 63 
§ 3 mom. i lagen om välfärdsområden.

5) välja revisionsnämnden,

Revisionsnämnden är välfärdssammanslutningens lagstadgade organ 
som sammanslutningens stämma skulle välja på det sätt som avses i 
63 § 3 mom. i lagen om välfärdsområden. 

6) välja nationalspråksnämnden,

Nationalspråksnämnden är ett lagstadgat organ hos HUS-
sammanslutningen och skulle väljas av sammanslutningens stämma 
på det sätt som avses i 63 § 3 mom. i lagen om välfärdsområden.

7) välja medlemmarna i de övriga organen som fastställs i förvaltnings-
stadgan, 

Enligt 63 § 3 mom. i lagen om välfärdsområden ska sammanslutning-
ens stämma välja välfärdssammanslutningens organ. Bestämmelser 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2022 85 (176)
Kaupunginhallitus

Asia/6
11.04.2022

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 FI02012566

om HUS-sammanslutningens övriga organ finns i förvaltningsstadgan 
som godkänns av sammanslutningens stämma. 

8) välja revisorer

Valet av revisorer åligger sammanslutningens stämma enligt 63 § 3 
mom. i lagen om välfärdsområden.

9) besluta om grunderna för förtroendepersonernas ekonomiska för-
måner,

Befogenheterna att besluta om förtroendepersonernas ekonomiska 
förmåner grundar sig på 63 § 3 mom. lagen om välfärdsområden.

10) besluta om budgeten och ekonomiplanen,

Besluten om budgeten och ekonomiplanen grundar sig på 63 § 3 mom. 
lagen om välfärdsområden. Närmare föreskrifter om budgeten och 
ekonomiplanen finns i 115 § i samma lag. Enligt de detaljerade motive-
ringarna till den aktuella paragrafen ska budgeten och ekonomiplanen 
ha en fast koppling till välfärdsområdesstrategin, och genom målen 
som satts upp för dessa ska välfärdsområdesstrategin implementeras. 
Detta skulle således tillämpas även på HUS-sammanslutningens stra-
tegi. 

I motiveringarna till 115 § i lagen om välfärdsområden konstateras det 
dessutom att alla mål som satts upp i regionfullmäktiges budget i prin-
cip är bindande så, att avsikten är att de ska implementeras. Betoning-
en av kopplingen mellan verksamheten och ekonomin innebär att kon-
sekvenserna av ändringar i anslaget eller de beräknade inkomsterna 
för de operativa målen ska utredas. Enligt förslaget skulle detta också 
tillämpas på den bindande verkan av HUS-sammanslutningens budget 
så, att sammanslutningens stämma beslutar om den bindande verkan. 

I motiveringarna till 115 § konstateras det dessutom att de anslag som 
fastställts för budgetåret är bindande och att de kan tas in i budgeten till 
antingen brutto- eller nettobelopp. Bruttoprincipen innebär att utgifter 
och inkomster budgeteras separat som anslag och beräknade inkoms-
ter. Nettoprincipen innebär att den bindande verkan fastställs till netto-
belopp som differensen mellan inkomster och utgifter i budgeten. Väl-
färdsområdets finansiering grundar sig på statens finansiering och kli-
entavgifterna, och därför ska man vid upprättandet av budgeten fästa 
särskild uppmärksamhet vid att välfärdsområdet genom sin egen be-
slutsprocess kan påverka i första hand organiseringen av tjänsterna 
och verksamheterna, dvs. de driftekonomiska utgifterna, men endast i 
begränsad utsträckning inkomstflödena. Enligt förslaget ska dessa om-
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ständigheter beaktas också i de anslag som fastställts för HUS-
sammanslutningens budgetår. 

11) besluta om godkännande av bokslutet och ansvarsfrihet,

Beslutet om godkännande av bokslutet och ansvarsfrihet grundar sig 
på 63 § 3 mom. i lagen om välfärdsområden. Närmare föreskrifter om 
bokslutet finns i 117 § i samma lag. Det som konstateras gällande god-
kännande av bokslutet i det aktuella lagrummet skulle tillämpas på be-
handlingen av HUS-sammanslutningens bokslut. Det skulle således 
åligga sammanslutningens styrelse att upprätta räkenskapsperiodens 
bokslut senast vid utgången av mars året efter räkenskapsperioden 
och överlämna det för revision till revisorerna. Det skulle åligga reviso-
rerna att revidera bokslutet senast vid utgången av maj. Efter revisio-
nen skulle sammanslutningens styrelse överlämna bokslutet för be-
handling till sammanslutningens stämma. Sammanslutningens stämma 
skulle ha till uppgift att behandla bokslutet senast vid utgången av juni.

Bokslutet skulle omfatta balansräkning, resultaträkning, finansieringsa-
nalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verk-
samhetsberättelse. Bokslutet ska ge en korrekt och adekvat bild av 
HUS-sammanslutningens resultat, ekonomiska ställning, finansiering 
samt verksamhet. De nödvändiga ytterligare uppgifterna för detta ska 
uppges i noterna. Bokslutet skulle undertecknas av sammanslutnings-
styrelsens ledamöter samt HUS-sammanslutningens verkställande di-
rektör.

12) besluta om beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan, 

Enligt nuvarande Samkommunen HNS grundavtal beslutar det högsta 
beslutande organet, dvs. fullmäktige, om grunderna för avskrivningarna 
enligt plan. Det ansågs inte vara nödvändigt att göra avsteg från denna 
princip då det gäller HUS-sammanslutningen, och därför skulle sam-
manslutningens stämma enligt det föreslagna grundavtalet besluta om 
beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan.

13) bekräfta principerna för HUS-koncernens ägarstyrning och god-
känna koncerndirektivet,

Enligt 22 § 1 mom. i lagen om välfärdsområden ska regionfullmäktige 
godkänna koncerndirektivet. HUS-sammanslutningens koncerndirektiv 
och principer för ägarstyrningen skulle jämställas med välfärdsområ-
dets motsvarande, med andra ord skulle sammanslutningens stämma 
fatta beslut om dessa. 

14) besluta om grunderna för den interna kontrollen och riskhantering-
en, 
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Besluten om grunderna för HUS-sammanslutningens interna kontroll 
och riskhantering skulle jämställas med besluten om välfärdsområdets 
interna kontroll och riskhantering. Föreskrifter om detta finns i 22 § i la-
gen om välfärdsområden. Enligt det aktuella lagrummet åligger det re-
gionfullmäktige att besluta om dessa frågor, vilket innebär att samman-
slutningens stämma skulle fatta beslut om dessa inom HUS-
sammanslutningen.

15) besluta om höjning eller sänkning av grundkapitalet,

Enligt 59 § i grundavtalet ska det bestämmas om välfärdssammanslut-
ningens medlemmars andelar i sammanslutningens grundkapital. Enligt 
Samkommunen HNS nuvarande grundavtal beslutar samkommunens 
högsta beslutande organ, dvs. fullmäktige, om ändring av grundkapita-
let. Det ansågs inte vara nödvändigt att göra avsteg från denna princip 
då det gäller ändring av HUS-sammanslutningens grundkapital, och 
enligt det föreslagna grundavtalet beslutar därför sammanslutningens 
stämma om ändring av grundkapitalet.

16) besluta om upplösning av HUS-sammanslutningen, om det förut-
sätts enligt lag.

I 59 § i lagen om välfärdsområden förutsätts det att en upplösning av 
välfärdssammanslutningen avtalas i grundavtalet. HUS-
sammanslutningens ställning har förts in i lagen, men om en lagändring 
förutsätter en upplösning av HUS-sammanslutningen, ska samman-
slutningens stämma fatta beslut om upplösningen. 

Enligt det föreslagna grundavtalet skulle sammanslutningens stämma 
också svara för andra uppgifter som fastslagits för den i förvaltnings-
stadgan.

11 § Beslutsprocessen

Vid sammanslutningens stämma skulle besluten fattas med enkel ma-
joritet av de avgivna rösterna, om inget annat följer av lagen eller 
grundavtalet.

Enligt 59 § 2 mom. i lagen om välfärdsområden kan det i grundavtalet 
bestämmas att kvalificerad majoritet krävs för beslutsfattandet i ären-
den som bestäms i avtalet. I 60 § i samma lag föreskrivs det dessutom 
om ändring av grundavtalet. Enligt paragrafen kan grundavtalet ändras 
om minst två tredjedelar av de välfärdsområden som är medlemmar i 
välfärdssammanslutningen understöder en ändring och deras invåna-
rantal är minst hälften av det sammanräknade invånarantalet i samtliga 
av sammanslutningens medlemmar, om inte något annat bestäms i 
grundavtalet. I HUS-sammanslutningens grundavtal skulle kvalificerad 
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majoritet tillämpas i beslut om höjning och sänkning av grundkapitalet 
samt ändring av grundavtalet. I fråga om betydelsen för medlemmarna 
ansågs dessa beslut vara sådana att kvalificerad majoritet vore motive-
rad. 

Beslut om ärenden som hör till organet kunde fattas vid den ordinarie 
stämman, vid en stämma som ordnas i en elektronisk verksamhetsmiljö 
(elektroniskt möte) eller elektroniskt före stämman (elektroniskt besluts-
förfarande).

Vid en elektronisk stämma och i ett elektroniskt beslutsförfarande bör 
man sörja för informationssäkerheten och att utomstående inte får till-
gång till konfidentiella uppgifter.

Kapitel 4 – Sammanslutningens styrelse och ledningen av HUS-
sammanslutningen

12 § Sammanslutningens styrelse

Föreskrifter om välfärdssammanslutningen och dess förvaltning finns i 
58–69 § i lagen om välfärdsområden. Enligt 61 § i lagen om välfärds-
områden utövas välfärdssammanslutningens högsta beslutanderätt av 
sammanslutningens fullmäktige eller sammanslutningens stämma. En 
välfärdssammanslutning kan också ha andra organ enligt vad som be-
stäms i grundavtalet. Lagen innehåller inga föreskrifter om att en väl-
färdssammanslutning ska ha en styrelse. Av denna anledning bör man 
i grundavtalet också avtala om HUS-sammanslutningens styrelse. 
Sammanslutningens styrelse skulle vara ett i lagen avsett "övrigt or-
gan". Till denna del svarar regleringen mot regleringen om samkom-
munens organ i 58 § i kommunallagen (410/2015). I beredningen av 
grundavtalet ansågs det sedan början vara klart att HUS-
sammanslutningen ska ha en styrelse som styr ledningen och besluts-
processen. 

I dag består styrelsen för Samkommunen HNS i enlighet med grundav-
talet av 17 ledamöter och deras personliga suppleanter. I styrelsen fö-
reträds ägarkommunerna av 15 ledamöter och Helsingfors universitet 
av två ledamöter. Bland styrelseledamöterna väljer Samkommunen 
HNS fullmäktige en ordförande och en vice ordförande. Enligt Sam-
kommunen HNS grundavtal ska styrelsen väljas så, att den består av 
en medlem från Samkommunen HNS alla sjukvårdsområden och så att 
språkliga aspekter beaktas. Enligt 58 § i kommunallagen ska styrelsen 
ges en sammansättning, bortsett från ledamöterna som utnämns av 
Helsingfors universitet, som svarar mot den andel röster olika grupper 
som är representerade i medlemskommunernas fullmäktige fått inom 
samkommunens område vid kommunalvalet med iakttagande av pro-
portionalitetsprincipen enligt vallagen. Motsvarande reglering ingår inte 
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i lagen om välfärdsområden. Om man i HUS-sammanslutningens sty-
relse fortfarande önskar tillämpa samma politiska proportionalitetsprin-
cip, ska detta avtalas i grundavtalet. 

På Samkommunen HNS styrelse har man tillämpat 25 § i lagen om 
specialiserad sjukvård (1062/1989). Enligt denna har ett universitet (i 
detta fall Helsingfors universitet) som ger läkarutbildning och finns inom 
ett sjukvårdsdistrikts område rätt att utse två ledamöter i kommunalför-
bundets förbundsstyrelse samt en personlig suppleant för var och en 
av dem. Enligt planerna ska 25 § i lagen om specialiserad sjukvård 
upphävas när den nya lagstiftningen träder i kraft. Enligt 13 § i Ny-
landslagen ska det i HUS-sammanslutningens grundavtal avtalas om 
Helsingfors universitets deltagande i förvaltningen av det universitets-
sjukhus som upprätthålls av HUS-sammanslutningen, men det finns 
inga närmare föreskrifter om hur deltagandet ska förverkligas i prakti-
ken. 

I bakgrundsundersökningarna för beredningen av HUS-
sammanslutningens grundavtal begrundades olika tänkbara samman-
sättningar av HUS-sammanslutningens styrelse. Särskilt begrundades 
huruvida man utöver ledamöter med bakgrund som förtroendepersoner 
också skulle inkludera ledamöter som valts på basis av expertis i sty-
relsen, och å andra sidan om det vore möjligt att intensifiera samarbe-
tet mellan HUS-sammanslutningen och dess ledamöter också på sty-
relsearbetsnivå. 

På det sätt som fördes fram ovan, ska Helsingfors universitets delta-
gande i förvaltningen av universitetssjukhuset som upprätthålls av 
HUS-sammanslutningen enligt 13 § i Nylandslagen avtalas i HUS-
sammanslutningens grundavtal. I samband med beredningen av 
grundavtalet kartlades universitetens representation i universitetssjuk-
husens förvaltning i en internationell granskning. Det framgick att näs-
tan alla universitetssjukhus, vilkas organisationer granskades, hade en 
universitetsrepresentant i universitetssjukhusets styrelse eller något 
annat motsvarande organ. Dessutom hade universitetets deltagande i 
universitetssjukhusets förvaltning fastställts som ett krav för universi-
tetssjukhuset i vissa internationella kvalitetscertifikat för sjukhus. Ett 
exempel på detta är Joint Commission International (JCI). Beredningen 
av ansökningsprocessen för certifikatet har pågått hos Samkommunen 
HNS. Med tanke på HUS-sammanslutningen har det ansetts vara moti-
verat att dess struktur svarar mot de utländska jämförelseobjektens 
struktur, och att universitetssjukhusets roll och uppgifter fastställs enligt 
enhetliga grunder. Detta skulle vara relevant med tanke på HUS-
sammanslutningens möjligheter att såväl verka inom det internationella 
nätverket av universitetssjukhus och det medicinska undervisningskol-
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legiet som ansöka om internationellt högt värderade kvalitetssystems, 
till exempel JCI:s, ackreditering.

Utifrån bakgrundsundersökningarna (bilaga 2) granskade den tillfälliga 
HUS-beredningsgruppen i samband med beredningen fem olika styrel-
sesammansättningar: 

• en styrelse i dess nuvarande form, dvs. med 15 ledamöter med bak-
grund som förtroendepersoner (Helsingfors stad sex ledamöter, Västra 
Nyland fyra ledamöter, Vanda-Kervo två ledamöter, Mellersta Nyland 
två ledamöter, Östra Nyland en ledamot) och två ledamöter som utsetts 
av Helsingfors universitet samt en personlig suppleant för var och en, 

• en styrelse till vilken väljs 12 ledamöter med bakgrund som förtroen-
depersoner (Helsingfors stad fyra ledamöter, Västra Nyland tre leda-
möter, Vanda-Kervo två ledamöter, Mellersta Nyland två ledamöter och 
Östra Nyland en ledamot) samt en personlig suppleant för var och en,

• en styrelse till vilken väljs, utöver de 12 ledamöterna med bakgrund 
som förtroendeperson, också tre ledamöter enligt expertis, av vilka en 
skulle utses av Helsingfors universitet, samt en personlig suppleant för 
var och en, 

• en styrelse till vilken väljs en person med bakgrund som förtroende-
person som representant för var och en av HUS-sammanslutningens 
medlemmar och en person på basis av expertis, samt en personlig 
suppleant för var och en.

• en styrelse som består av ledamöter i Helsingfors stads och välfärds-
områdenas styrelser.

Alternativet där styrelsen skulle bildas av ledamöter i Helsingfors stads 
och välfärdsområdenas styrelser visade sig i den närmare granskning-
en vara opraktisk på grund av jävsbestämmelserna. I samband med 
detta diskuterades dock huruvida exempelvis välfärdsområdets verk-
ställande direktör eller styrelseordförande kunde ha rätt att närvara och 
tala vid HUS-sammanslutningens styrelsemöten. Detta skulle dock av-
göras i samband med beredningen av HUS-sammanslutningens för-
valtningsstadga. 

Diskussionen resulterade i att den tillfälliga HUS-beredningsgruppen 
beslöt sig för att föreslå en styrelse med samma sammansättning som i 
dag, där HUS-sammanslutningens styrelse skulle bestå av 17 ledamö-
ter och en personlig suppleant för var och en så, att 15 ledamöter skul-
le företräda välfärdsområdena och Helsingfors stad och två ledamöter 
Helsingfors universitet.
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Sammansättningen av sammanslutningens styrelse som företräder väl-
färdsområdena och Helsingfors stad skulle följa förhållandet mellan 
folkmängden i välfärdsområdena och i Helsingfors stad så att Helsing-
fors stad skulle ha sex ledamöter och suppleanter i styrelsen, Västra 
Nylands välfärdsområde fyra ledamöter och suppleanter, Mellersta Ny-
lands välfärdsområde två ledamöter och suppleanter, Vanda och Kervo 
välfärdsområde två ledamöter och suppleanter och Östra Nylands väl-
färdsområde en ledamot och suppleant. 

HUS-sammanslutningens högsta beslutande organ skulle bli samman-
slutningens stämma, och därför ansågs det i den tillfälliga HUS-
beredningsgruppen vara viktigt att den politiska styrningen av HUS-
sammanslutningens verksamhet i hög grad skulle ordnas genom sam-
manslutningens styrelse. Av samma anledning ansågs det, trots utred-
ningarna, inte vara nödvändigt att inkludera ledamöter som väljs på ba-
sis av expertis (exkl. universitetets representanter) i styrelsen. 

I motsats till dagens situation skulle man i fråga om sammansättningen 
av HUS-sammanslutningens styrelse inte iaktta den politiska proportio-
nalitetsprincip som tas upp i kommunallagen. Punkten som gäller den-
na skulle inte tas in i grundavtalet, och HUS-sammanslutningens alla 
medlemmar kunde således utifrån sina egna politiska maktförhållanden 
välja önskade representanter med bakgrund som förtroendepersoner 
till sammanslutningens styrelse. Detta skulle säkerställa att den politis-
ka betoningen i varje medlems valresultat framgår bättre även i HUS-
sammanslutningens beslutsprocess. Samtidigt kunde detta leda till att 
vissa partiers ställning totalt sett framhävs tydligare i HUS-
sammanslutningens styrelse än i valresultatet, och något parti som fått 
färre röster i Nyland kunde i sin tur eventuellt gå miste om representa-
tion i HUS-sammanslutningens styrelse. Det bedöms att den politiska 
variationen blir tillräcklig i sammansättningen av HUS-
sammanslutningens styrelse, även om HUS-sammanslutningens med-
lemmar är färre och större än tidigare samt antalet styrelseledamöter 
förblir oförändrat. Också universitetets representation i sammanslut-
ningens styrelse skulle förbli oförändrad så att HUS-
sammanslutningens roll och ställning som universitetssjukhus beaktas 
och tryggas i tillräckligt hög grad också på denna beslutsnivå.

Jämställdhetslagens 4 a § om sammansättningen av organ inom den 
offentliga förvaltningen och organ som utövar offentlig makt skulle 
tillämpas på sammanslutningens styrelse. Enligt lagrummet ska kvinnor 
och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte nå-
got annat följer av särskilda skäl. I jämställdhetsombudsmannens utlå-
tandepraxis har det betonats att kvotbestämmelsen tillämpas i fråga om 
de ordinarie ledamöterna och suppleanterna separat. Helsingfors uni-
versitet skulle ha två representanter, men universitetet är inte en sådan 
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organisation inom den offentliga förvaltningen som kunde jämställas 
med ett välfärdsområde, och av denna anledning borde dessutom 
Helsingfors universitet i princip utse en kvinna och en man som sina 
representanter. Genom förhandssamråd mellan medlemmarna bör 
man säkerställa att den slutliga sammansättningen av sammanslut-
ningens styrelse är i enlighet med kvotbestämmelsen.

Bland ledamöterna i sammanslutningens styrelse skulle sammanslut-
ningens stämma välja en av Helsingfors stad utsedd ledamot till ordfö-
rande och en av Västra Nylands välfärdsområde utsedd ledamot till 
vice ordförande. Detta skulle vara i linje med medlemmarnas storlek 
så, att en representant för en medlem som i fråga om folkmängden och 
grundkapitalet är större skulle väljas till ordförande för sammanslut-
ningens styrelse och en representant för den näst största medlemmen 
till vice ordförande. Detta skulle bestämmas i grundavtalet, vilket inne-
bär att detta inte skulle förhandlas separat varje gång som samman-
slutningens styrelse bildas.

Mandatperioden för HUS-sammanslutningens styrelse skulle vara väl-
färdsområdes- och kommunalvalets valperiod. Sammanslutningens 
stämma skulle vid stämman efter välfärds- och kommunalvalet utse 
sammanslutningens styrelse för hela den följande valperioden. Före-
skrifterna i 5 § i verkställighetslagen skulle tillämpas på valet av HUS-
sammanslutningens första sammanslutningsstyrelse samt arbetsför-
delningen mellan HUS-sammanslutningen och Samkommunen HNS 
styrelser under övergångsperioden.

13 § Uppgifter som åligger sammanslutningens styrelse

Sammanslutningens styrelse skulle leda HUS-sammanslutningens 
verksamhet, förvaltning och ekonomi på det sätt som föreskrivs i lagen 
eller fastställs i grundavtalet eller HUS-sammanslutningens förvalt-
ningsstadga. Sammanslutningens styrelse skulle ansvara för HUS-
sammanslutningens förvaltning och ekonomiska förvaltning generellt. 
Dessutom skulle HUS-sammanslutningens uppgifter omfatta att svara 
för 

1) uppgifterna som ingår i HUS-sammanslutningens organiseringsan-
svar, 

HUS-sammanslutningens organiseringsansvar skulle omfatta de upp-
gifter som tas upp i 5–8 § i Nylandslagen samt de uppgifter i HUS-
sammanslutningens organiseringsavtal som avses i 9 § i Nylandslagen 
och för vilka medlemmarna överför organiseringsansvaret till HUS-
sammanslutningen.

2) valet av HUS-sammanslutningens verkställande direktör, 
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Sammanslutningens styrelse skulle svara för valet av HUS-
sammanslutningens verkställande direktör. Närmare bestämmelser om 
verkställande direktören skulle föras in i 15 § i detta grundavtal.

3) implementering av strategin, 

Närmare bestämmelser om HUS-sammanslutningens strategi skulle fö-
ras in i 5 § i detta grundavtal.

4) beredningen, verkställigheten och laglighetsövervakningen av sam-
manslutningsstämmans beslut, 

Sammanslutningens styrelse skulle svara för beredningen, verkställig-
heten och laglighetsövervakningen av sammanslutningsstämmans be-
slut och till denna del styra HUS-sammanslutningens verkställande di-
rektörs och övriga tjänstemäns verksamhet i beredningen av dessa 
frågor.

5) iakttagandet av budgeten, 

Sammanslutningens styrelse skulle svara för att budgeten iakttas och 
att den anknytande grundavtalsenliga uppföljningen och rapporteringen 
för medlemmarna ordnas.

6) fastställande av klientavgifterna och andra ersättningar som ska de-
biteras i enlighet med grunderna som anges i budgeten, 

Grunderna för klientavgifterna och andra ersättningar som debiteras i 
HUS-sammanslutningens verksamhet skulle fastställas i HUS-
sammanslutningens budget. Styrelsen skulle slå fast beloppet av dessa 
i enlighet med de fastställda grunderna.

7) samordningen av verksamheten, 

Sammanslutningens styrelse skulle svara för samordningen av verk-
samheten inom HUS-sammanslutningskoncernens verksamhetsområ-
den och dottersammanslutningarna för utförandet av HUS-
sammanslutningens uppgifter.

8) utförandet av de riksomfattande och samarbetsområdesspecifika 
uppgifterna, 

HUS-sammanslutningen skulle ha olika lagstadgade, avtalsgrundade 
samt andra riksomfattande och samarbetsområdesspecifika uppgifter 
och åtaganden. Sammanslutningens styrelse skulle fatta beslut om ut-
förandet av dessa. 

9) förutsättningarna för medicinsk och hälsovetenskaplig undervisning 
och forskning på universitetsnivå, 
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Enligt 34 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård ska HUS-
sammanslutningen upprätthålla ett universitetssjukhus som har nära 
kontakt med i synnerhet medicinska fakulteten vid Helsingfors universi-
tet, men också med andra högskolor. Undervisnings- och forsknings-
verksamheten påverkar också både direkt och indirekt HUS-
sammanslutningens verksamhet och ekonomi. Till denna del skulle 
sammanslutningens styrelse ansvara för att trygga verksamhetsförut-
sättningarna för undervisningen och forskningen som bedrivs inom 
HUS-sammanslutningen.

10) arbetsgivarverksamheten, 

Sammanslutningens styrelse skulle ansvara för HUS-
sammanslutningens arbetsgivarverksamhet.

11) förvaltningsstyrningen. 

Sammanslutningens styrelse skulle svara för den allmänna styrningen 
av HUS-sammanslutningens förvaltning i enlighet med förvaltnings-
stadgan.

Utöver samordningen av HUS-sammanslutningens interna verksamhet 
skulle sammanslutningens styrelse också svara för samordningen och 
integrationen av tjänsterna för HUS-sammanslutningens kunder på det 
sätt som förutsätts i lagen. Här skulle man hänvisa i synnerhet till 10 § i 
lagen om ordnande av social- och hälsovård där det föreskrivs om väl-
färdsområdets skyldighet att samordna tjänster för kunderna. Enligt de 
detaljerade motiveringarna till lagförslaget tillämpas paragrafen även 
på HUS-sammanslutningen i det fall att den ordnar hälso- och sjukvår-
den. I 3 § i detta grundavtal fastställs som HUS-sammanslutningens 
uppgift att tillhandahålla uppgiftsrelaterade social- och hälsovårdstjäns-
ter eller tjänster som stöder dessa, och av denna anledning måste ock-
så den uppgift att samordna tjänster för kunderna som tas upp i 10 § i 
lagen om ordnande av social- och hälsovård enligt en vid tolkning an-
ses gälla alla social- och hälsovårdstjänster samt anknytande tjänster 
som ordnas av HUS-sammanslutningen.

Sammanslutningens styrelse skulle övervaka HUS-sammanslutningens 
intresse, företräda HUS-sammanslutningen och för dess räkning ingå 
avtal, om inget annat föreskrivs i förvaltningsstadgan.

14 § Beslutsprocessen i sammanslutningens styrelse

På beslutsprocessen i sammanslutningens styrelse skulle bestämmel-
serna i 12 kap. i lagen om välfärdsområden tillämpas. Sammanslut-
ningens styrelse skulle vara beslutsför när hälften av dess ledamöter är 
närvarande. I sammanslutningens styrelse skulle besluten fattas med 
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enkel majoritet av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal skulle 
ordförandens röst avgöra. Då det gäller valbeslut skulle lotten avgöra, 
om rösterna faller lika. När lotten avgör iakttas föreskrifterna i 110 § i 
lagen om välfärdsområden. Det ansågs inte vara nödvändigt att göra 
avsteg från denna då det gäller beslut som fattas av sammanslutning-
ens styrelse.

15 § HUS-sammanslutningens verkställande direktör

Verkställande direktören skulle svara för HUS-sammanslutningens 
operativa ledning. Som underordnad sammanslutningens styrelse skul-
le verkställande direktören leda och utveckla HUS-sammanslutningens 
förvaltning, ekonomiförvaltning, kommunikation och annan verksamhet 
samt för sin del svara för att de operativa och finansiella mål som satts 
upp av sammanslutningens stämma och sammanslutningens styrelse 
uppnås. 

Ett direktörsavtal skulle ingås med HUS-sammanslutningens verkstäl-
lande direktör. Föreskrifter om direktörsavtalet som ingås med väl-
färdsområdets direktör finns i 46 § i lagen om välfärdsområden och om 
uppsägning av välfärdsområdets direktör eller förflyttning till andra 
uppgifter i 47 § i lagen. Enligt 69 § i lagen ska dessa paragrafer tilläm-
pas också på välfärdssammanslutningens ledande tjänsteinnehavare. 

Enligt 46 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdet och väl-
färdsområdesdirektören ingå ett direktörsavtal, i vilket det avtalas om 
förutsättningarna för ledningen av välfärdsområdet. Direktörsavtalet 
godkänns av välfärdsområdesstyrelsen. I direktörsavtalet kan det be-
stämmas om arbetsfördelningen mellan välfärdsområdesdirektören och 
välfärdsområdesstyrelsens ordförande vid ledningen av välfärdsområ-
det. När bestämmelser om arbetsfördelningen tas in i avtalet ska det 
som anges i förvaltningsstadgan beaktas. I direktörsavtalet kan det be-
stämmas om förfarandet för avgörande av meningsskiljaktigheter i an-
slutning till skötseln av välfärdsområdesdirektörens tjänst på annat sätt 
än enligt förfarandet i 47 §. I direktörsavtalet kan det då utöver förfa-
randet avtalas om det avgångsvederlag som ska betalas till direktören. 

Enligt 47 § i lagen om välfärdsområden kan välfärdsområdesfullmäkti-
ge säga upp välfärdsområdesdirektören eller förflytta direktören till and-
ra uppgifter, om denne har förlorat välfärdsområdesfullmäktiges förtro-
ende. Saken väcks på framställning av välfärdsområdesstyrelsen eller 
om minst en fjärdedel av ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige har 
tagit initiativ till det. När saken bereds ska direktören underrättas om 
vad förlusten av förtroende grundar sig på och ges tillfälle att bli hörd. 
För uppsägning eller förflyttning av direktören till andra uppgifter krävs 
att minst två tredjedelar av alla ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige 
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understöder beslutet. Beslutet får verkställas omedelbart. Samtidigt kan 
direktören befrias från sina uppgifter. 

I 69 § i lagen om välfärdsområden föreskrivs om tillämpning av be-
stämmelserna om välfärdsområden i välfärdssammanslutningar. Enligt 
paragrafen tillämpas på direktörsavtalet mellan välfärdssammanslut-
ningens ledande tjänsteinnehavare och välfärdssammanslutningen vad 
som i 46 § bestäms om direktörsavtalet mellan välfärdsområdet och 
välfärdsområdesdirektören. Enligt paragrafen och de detaljerade moti-
veringarna till denna tillämpas på uppsägning eller förflyttning till andra 
uppgifter av den ledande tjänsteinnehavaren i en välfärdssammanslut-
ning vad som i 47 § föreskrivs om välfärdsområdesdirektören. I fråga 
om välfärdsområdesdirektören anhängiggörs således en uppsägning 
eller förflyttning till andra uppgifter på förslag av sammanslutningens 
styrelse eller ett gemensamt förslag av HUS-sammanslutningens med-
lemmar som representerar minst en fjärdedel av HUS-
sammanslutningens medlemmars sammanlagda röstetal. För ett beslut 
om uppsägning skulle det krävas att det omfattas av två tredjedelar av 
det sammanräknade röstetalet för samtliga välfärdsområdesmedlem-
mar i HUS-sammanslutningen. 

Enligt 13 § i grundavtalet skulle HUS-sammanslutningens verkställande 
direktör väljas av sammanslutningens styrelse. Detta skulle avvika från 
det allmänna förfarandet inom den offentliga sektorn enligt vilket verk-
ställande direktören väljs av det högsta beslutande organet. Enligt ex-
empelvis 45 § i lagen om välfärdsområden åligger det välfärdsområ-
dets fullmäktige att välja välfärdsområdets direktör. Enligt 69 § i lagen 
om välfärdsområden tillämpas dock inte 45 § på en välfärdssamman-
slutning, vilket skulle göra det möjligt att i detta grundavtal anvisa valet 
av HUS-sammanslutningens verkställande direktör som en uppgift för 
sammanslutningens styrelse i stället för sammanslutningens stämma. 
Anvisandet av valet av verkställande direktör som uppgift för samman-
slutningens styrelse skulle grunda sig i synnerhet på att HUS-
sammanslutningens direkta politiska styrning i första hand skulle verk-
ställas av sammanslutningens styrelse då HUS-sammanslutningens 
högsta beslutande organ är sammanslutningens stämma. På detta sätt 
skulle också den politiska visionen om valet av verkställande direktör 
förmedlas till beslutsprocessen på ett naturligare sätt genom samman-
slutningens styrelse. Trots det skulle dock en eventuell uppsägning av 
verkställande direktören enligt 47 och 69 § i lagen om välfärdsområden 
fortfarande åligga sammanslutningens stämma, precis som det konsta-
terats ovan.

16 § Förvaltningsstadga
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HUS-sammanslutningen skulle ledas och sammanslutningen verka i 
enlighet med förvaltningsstadgan. Förvaltningsstadgan skulle godkän-
nas av HUS-sammanslutningens stämma. Förvaltningsstadgan skulle 
innehålla de nödvändiga föreskrifter som tas upp i 95 § i lagen om väl-
färdsområden med beaktande av bestämmelserna i lagstiftningen om 
HUS-sammanslutningen samt föreskrifterna i detta grundavtal.

17 § Koncerndirektivet

HUS-sammanslutningen jämte dottersammanslutningarna skulle bilda 
HUS-sammanslutningskoncernen. HUS-sammanslutningen skulle leda, 
styra och övervaka HUS-sammanslutningskoncernen i enlighet med 
målen som satts upp av sammanslutningens stämma. Koncerndirekti-
vet skulle innehålla beskrivningar av förfarandena som tillämpas i syfte 
att säkerställa att HUS-sammanslutningens koncernstyrning fungerar. 
Närmare bestämmelser om beredningen av och innehållet i koncerndi-
rektivet skulle ingå i HUS-sammanslutningens förvaltningsstadga. 

I HUS-sammanslutningens aktuella koncerndirektiv avses med dotter-
sammanslutning en sammanslutning i vilken HUS har mer än hälften 
av de röster som alla aktier eller andelar i sammanslutningen ger eller 
rätt att utse eller avskeda majoriteten av medlemmarna i sammanslut-
ningens styrelse eller i vilken HUS på annat sätt utövar ett faktiskt be-
stämmande inflytande. Dottersammanslutningarna indelas i dotter-
sammanslutningar som verkar på marknadsvillkor och övriga dotter-
sammanslutningar på det sätt som koncernledningen beslutar. En dot-
tersammanslutning som verkar på marknadsvillkor kan agera på en 
konkurrensutsatt marknad och bland annat delta i anbudsförfaranden 
utan eurobegränsningar. Andra dottersammanslutningar ska verka på 
ett sådant sätt att anknytningen mellan HUS och dottersammanslut-
ningen inte äventyras. Utöver dottersammanslutningar kan HUS-
sammanslutningen dessutom ha intressesamfund där HUS-
sammanslutningen ensam eller tillsammans med en eller flera dotter-
sammanslutningar har minst 20 procent och högst 50 procent av röste-
talet som genereras av aktierna eller andelarna i samfundet eller utövar 
annat betydande inflytande.

För tillfället omfattar Samkommunen HNS koncern utöver den egna 
sjukhusverksamheten också flera dottersammanslutningar: Orton Oy 
som tillhandahåller specialiserade sjukvårdstjänster (fusionerades 
1.7.2020 med samkommunens dotterbolag HUCS Kliniska Tjänster 
Ab), HUS-Fastigheter Ab och Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy som pro-
ducerar stödtjänster, HUCS-institutet samt fastighetsbolagen Kiinteistö 
Oy HUS-Asunnot, Asunto Oy Pilvenmäki och Asunto Oy Porvoon Jou-
kahaisentie 5. Till HUS-koncernen hör också intressesamfund, av vilka 
Oy Apotti Ab är det mest betydande.
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Enligt 49 § i lagen om välfärdsområden skulle det genom ägarstyrning-
en ses till att välfärdsområdeskoncernens intresse som helhet beaktas i 
verksamheten i välfärdsområdets dottersammanslutningar. Ägarstyr-
ningen skulle säkerställa lika tillgång till tjänster samt tjänsternas kvali-
tet, genomslag och kostnadseffektivitet i verksamheten i välfärdsområ-
dets dottersammanslutningar. Ägarstyrningen skulle också säkerställa 
öppenhet och kommunikation samt tjänsteanvändarnas och välfärds-
områdets invånares möjligheter att delta och påverka. I sammansätt-
ningen av styrelserna för välfärdsområdets dottersammanslutningar 
skulle en med tanke på sammanslutningens verksamhetsområde till-
räcklig sakkunskap om ekonomin och affärsverksamheten beaktas. 
Koncerndirektivet skulle tillämpas på ägarstyrningen av välfärdsområ-
dets dottersammanslutningar och i tillämpliga delar på ägarstyrningen 
av intressesammanslutningar.

Enligt 49 § i lagen om välfärdsområden skulle det i koncerndirektivet 
meddelas behövliga bestämmelser åtminstone om 1) planeringen och 
styrningen av välfärdsområdeskoncernens ekonomi och investeringar, 
2) ordnandet av koncernövervakningen, rapporteringen och riskhante-
ringen, 3) informationen och tryggad rätt för välfärdsområdets förtro-
endevalda att få upplysningar, 4) skyldigheten att inhämta välfärdsom-
rådets åsikt före beslutsfattandet, 5) koncernens interna tjänster, 6) 
sammansättningen och utnämningen av styrelserna för välfärdsområ-
dets dottersammanslutningar, 7) en god förvaltnings- och lednings-
praxis i välfärdsområdets dottersammanslutningar, 8) välfärdsområ-
deskoncernens beredskapsplanering, beredskap och samordningen av 
dem inom välfärdsområdeskoncernen.

Kapitel 5 – Övriga organ

18 § Revisionsnämnden

Enligt 69 § 1 mom. i lagen om välfärdsområden tillämpas på HUS-
sammanslutningen vad som föreskrivs om välfärdsområdets revisions-
nämnd i den aktuella lagen. Enligt 125 § i lagen om välfärdsområden 
tillsätter HUS-sammanslutningens högsta beslutande organ en revi-
sionsnämnd för ordnande av granskning av förvaltningen och ekono-
min samt för utvärdering. 

Föreskrifter om revisionsnämndens uppgifter finns i 125 § i lagen om 
välfärdsområden. Revisionsnämnden skulle göra upp en utvärderings-
plan och för varje år ge HUS-sammanslutningens högsta beslutande 
organ en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärde-
ringen. Utvärderingsberättelsen skulle behandlas av det högsta beslu-
tande organet i samband med bokslutet. Nämnden kunde även ge and-
ra utredningar om resultaten av utvärderingen som den anser vara be-
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hövliga. HUS-sammanslutningen skulle till det högsta beslutande orga-
net ge ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen ger 
anledning till.

Lagen innehåller inga föreskrifter om antalet ledamöter i revisions-
nämnden. Enligt 125 § i lagen om välfärdsområden ska nämndens ord-
förande och vice ordförande vara fullmäktigeledamöter. Samkommu-
nen HNS nuvarande revisionsnämnd har totalt 7 ledamöter med var sin 
personliga suppleant. Enligt det föreslagna grundavtalet skulle man till 
HUS-sammanslutningens revisionsnämnd, precis som i dag, välja 7 le-
damöter och en personlig suppleant för var och en av dessa. Samma 
antal ledamöter som i dag skulle skapa kontinuitet för nämndens verk-
samhet också inom HUS-sammanslutningen.

19 § Nationalspråksnämnden

Enligt 33 § i lagen om välfärdsområden ska det finnas en national-
språksnämnd i tvåspråkiga välfärdsområden. 

Till medlemmar i nämnden väljs personer som hör till den språkliga mi-
noriteten i välfärdsområdet. Om nationalspråksnämnden finns föreskrif-
ter i lagen och bestämmelser i förvaltningsstadgan. Nämnden ska årli-
gen ge välfärdsområdesstyrelsen en redovisning om hur tjänsterna på 
minoritetens språk har genomförts. Välfärdsområdesstyrelsen lämnar 
välfärdsområdesfullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som nämn-
dens redovisning ger anledning till. 

Enligt 2 § 4 mom. i Nylandslagen ska HUS-sammanslutningen ha en 
nationalspråksnämnd som avses i 33 § i lagen om välfärdsområden. 
Nationalspråksnämnden ska inom HUS-sammanslutningens förvaltning 
utföra de uppgifter som föreskrivs för den i lagen om välfärdsområden. 
Utöver de lagstadgade uppgifterna kan nämnden också ha andra upp-
gifter som fastställs i förvaltningsstadgan. Personer som hör till den 
svenskspråkiga minoriteten inom området för HUS-sammanslutningens 
medlemmar väljs till ledamöter i nämnden. 

Lagen innehåller inga föreskrifter om antalet ledamöter i national-
språksnämnden. Samkommunen HNS nuvarande nämnd för den 
språkliga minoriteten har totalt 9 ledamöter med var sin personliga 
suppleant. I enlighet med det föreslagna grundavtalet skulle 9 ledamö-
ter och personliga suppleanter för dessa väljas till nationalspråks-
nämnden. Samma antal ledamöter som i dag skulle skapa kontinuitet 
för nämndens verksamhet också inom HUS-sammanslutningen. Enligt 
33 § 5 mom. i lagen om välfärdsområden har nämndens ordförande 
rätt att närvara och yttra sig vid sammanslutningsstyrelsens möte.

20 § Tillsättande av andra organ
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Enligt 59 § i lagen om välfärdsområden ska det i välfärdssammanslut-
ningens grundavtal bestämmas om dess organ samt deras uppgifter, 
beslutanderätt och sammankallandet av dem. De välfärdsområden som 
är medlemmar kunde överföra beslutanderätten gällande övriga organ 
till välfärdssammanslutningens högsta beslutande organ som utövar 
beslutanderätt, men i detta fall ska saken avtalas i grundavtalet. 

Avsikten är inte att avtala om alla organ inom HUS-sammanslutningen i 
det föreslagna grundavtalet, utan enligt den föreslagna 20 § kunde 
HUS-sammanslutningen ha andra organ som avses i förvaltningsstad-
gan eller som tillsatts med stöd av förvaltningsstadgan. Bestämmelser 
om andra organ skulle i princip ingå i förvaltningsstadgan som god-
känns av sammanslutningens stämma. Sammanslutningens stämma 
skulle också välja medlemmarna till andra organ som fastställs i för-
valtningsstadgan. 

Enligt den föreslagna 20 § kunde HUS-sammanslutningen utöver de 
organ som fastställs i förvaltningsstadgan också ha andra lagstadgade 
organ, om vars uppgifter och tillsättande föreskrivs i lag. Enligt exem-
pelvis 16 § i lagen om medicinsk forskning (488/1999) ska varje sjuk-
vårdsdistrikt med ett universitet som ger läkarutbildning ha minst en re-
gional kommitté för medicinsk forskningsetik. Enligt lagen tillsätts 
kommittén av sjukvårdsdistriktets styrelse.

Kapitel 7 – Ekonomi

21 § Grundkapital

HUS-sammanslutningens grundkapital skulle i balansräkningen från 
och med 2023 bildas av Samkommunen HNS grundkapital. Grundkapi-
talandelarna skulle indelas i medlemmarnas andelar så, att medlem-
mens grundkapitalandel i euro vore lika stor som den andel som kom-
munerna inom medlemmens område har av Samkommunen HNS 
grundkapital totalt i balansräkningen 2022. Helsingfors stads andel 
skulle vara den samma som i balansräkningen 2022. Beloppet av 
sammanslutningens grundkapital och fördelningen av detta mellan 
medlemmarna skulle fastställas av sammanslutningens stämma. Sam-
kommunen HNS ägarkommuners grundkapitalandelar har förblivit oför-
ändrade de senaste åren.

I samband med social- och hälsovårdsreformen ska social- och hälso-
vården i kommunerna Mörskom och Pukkila enligt planerna överföras 
från Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun (PHHYKY) till Östra 
Nylands välfärdsområde. Ändringen kräver beslut av Samkommunen 
HNS och PHHYKY:s högsta beslutande organ och enligt planerna ska 
dessa fattas under våren 2022. Samtidigt skulle dessa kommuners 
grundkapitalandelar i euro överföras till grundkapitalandelen för HUS-
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sammanslutningen i Östra Nyland. Mörskoms och Pukkilas grundkapi-
talandelar skulle fastställas så, att PHHYKY betalar ut de aktuella 
kommunernas andel ur PHHYKY:s nettotillgångar, och andelen inklu-
deras i Östra Nylands välfärdsområdes grundkapitalandel i HUS-
sammanslutningen. De aktuella kommunernas slutliga nettotillgångar 
skulle beräknas utifrån PHHYKY:s bokslut 2022, vilket innebär att det 
exakta beloppet av Östra Nylands grundkapitalandel och på detta sätt 
också välfärdsområdenas och Helsingfors stads exakta procentuella 
grundkapitalandelar klarläggs först 2023. Enligt PHHYKY:s preliminära 
beräkning 15.2.2022 var Mörskoms och Pukkilas nettotillgångar i PH-
HYKY 485 438,12 och 738 645,39 euro. Dessa belopp har använts i 
det preliminära fastställandet av Östra Nylands grundkapitalandel i eu-
ro. Det föreslås att den preliminära grundkapitalandel i euro som be-
räknats utifrån tillgängliga uppgifter för Östra Nyland ska användas 
fram till att Östra Nylands exakta grundkapitalandel i euro har fastställts 
och bekräftats. Enligt 34 § i detta grundavtal skulle beloppet av Östra 
Nylands välfärdsområdes grundkapital bekräftas av HUS-
sammanslutningens stämma 2023. 

Enligt Samkommunen HNS bokslut 2020 samt Mörskoms och Pukkilas 
preliminära grundkapitalandelar skulle de euromässiga och relativa 
grundkapitalandelarna fördelas enligt välfärdsområde på följande sätt:

Kommun Grundkapital i euro             %
Helsingfors 141 633 856,74 36,09 %
Västra Nylands vfo totalt 122 644 591,86 31,25 %
Esbo 68 665 003,48 17,50 %
Hangö 2 999 265,71 0,76 %
Ingå 1 601 325,92 0,41 %
Högfors 3 436 941,60 0,88 %
Grankulla 2 563 088,64 0,65 %
Kyrkslätt 8 574 954,18 2,18 %
Lojo 16 137 042,84 4,11 %
Raseborg 9 416 211,44 2,40 %
Sjundeå 1 599 229,88 0,41 %
Vichtis 7 651 528,17 1,95 %
Vanda och Kervo vfo totalt 54 351 666,15 13,85 %
Kervo 7 673 311,20 1,96 % 
Vanda 46 678 354,95 11,89 %
Mellersta Nylands vfo totalt 48 390 850,06 12,33 %
Hyvinge 13 633 143,22 3,47 % 
Träskända 10 577 452,94 2,70 %
Mäntsälä 4 829 704,95 1,23 %
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Nurmijärvi 9 286 222,59 2,37 %
Borgnäs 1 058 315,99 0,27 %
Tusby 9 006 010,37 2,29 %
Östra Nylands vfo totalt 24 232 159,74 6,49 %
Askola 1 205 504,75 0,31 % 
Lappträsk 876 771,67 0,22 %
Lovisa 3 768 907,35 0,96 %
Mörskom* 485 438,12 0,12 %
Borgå 13 213 056,34 3,37 %
Pukkila* 738 645,39 0,19 %
Sibbo 5 167 919,63 1,32 %
Totalt 392 477 209,06 100,00 %

*Social- och hälsovården i kommunerna Mörskom och Pukkila överförs 
i samband med reformen från Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt till 
Östra Nylands välfärdsområde, vilket beaktas i beloppet av Östra Ny-
lands grundkapital i euro. Den preliminära uppskattningen av beloppet 
av de aktuella kommunernas grundkapitalandel per 15.2.2022 har an-
vänts i denna tabell. 

Tillägget av Mörskoms och Pukkilas andelar i HUS-sammanslutningens 
grundkapital skulle enligt den preliminära beräkningen höja Östra Ny-
lands välfärdsområdes relativa grundkapitalandel med 0,30 procenten-
heter jämfört med andelen i dag och samtidigt minska de relativa 
grundkapitalandelarna för HUS-sammanslutningens övriga medlemmar 
på motsvarande sätt. 

Grundkapitalet kunde höjas eller sänkas genom beslut med kvalificerad 
majoritet. Enligt det som avtalats i det föreslagna grundavtalet kunde 
ändringen göras på detta sätt, om minst tre av HUS-
sammanslutningens medlemmar understöder ändringen och deras in-
vånarantal utgör mer än hälften av de sammanlagda invånarantalet i 
områdena för alla HUS-sammanslutningens medlemmar.

Med sammanslutningens stämmas beslut kunde grundkapitalet höjas 
eller sänkas. Sammanslutningens stämma skulle fatta beslut om ränta 
och räntesats för grundkapitalet. En förteckning skulle föras över med-
lemmarnas grundkapitalandelar och ändringar i dessa.

22 § Medlemmarnas andelar av tillgångar och skulder

Den andel som alla välfärdssammanslutningar har som medlem i HUS-
sammanslutningen samt Helsingfors stads andel i HUS-
sammanslutningens tillgångar samt deras ansvar för sammanslutning-
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ens skulder skulle fastställas i proportion till Helsingfors stads och varje 
välfärdsområdes grundkapitalandelar. I detta fall skulle medlemmens 
ansvar för HUS-sammanslutningens tillgångar och skulder svara mot 
medlemmens ägarandel i HUS-sammanslutningen.

23 § Budget och ekonomiplan

Samkommunen HNS nuvarande planeringsprocess för verksamheten, 
ekonomin och personalen

Samkommunen HNS fakturerar medlemskommunerna och övriga beta-
lare på basis av det faktiska nyttjandet av tjänster. Av medlemskom-
munerna uppbärs en förskottsavgift, som är 1/12 av respektive kom-
muns budget. Faktureringen av medlemskommunerna jämnas ut kvar-
talsvis för att motsvara nyttjandet. Varje halvår utjämnas dessutom 
kostnaderna för dyr vård för patienterna i de medlemskommuner vars 
årskostnader överskrider gränsen på 60 000 euro. 

Fakturering sker per vårdperiod och besök. Produkter som faktureras 
är DRG-, besöks- och vårddagsprodukter, e-ärendetjänster samt tjäns-
ter som ska vidarefaktureras. DRG-produktifiering (Diagnosis Related 
Group) är en klassificering som används inom den specialiserade so-
matiska sjukvården och där patienterna grupperas baserat på en dia-
gnos och andra dokumenterade uppgifter om patienten i medicinskt 
och kostnadsmässigt likartade grupper. 

Samkommunen HNS ekonomiplanperiod är tre år och investeringspla-
nens period är fyra år. I budgeten planeras den helhet för verksamhe-
ten, ekonomin och personalen med vilken HUS verksamhet styrs under 
räkenskapsperioden. Verksamhets- och ekonomiutsikterna preciseras 
med prognoser fyra gånger om året. 

Samkommunen HNS ekonomiplan baseras på en planering av med-
lemskommunernas betalningsandelsram samt övriga betalares nyttjan-
de av tjänsterna. Högsta ledningen vid HUS fastställer årligen på vilket 
års uppgifter som medlemskommunernas betalningsandelsram, alltså 
faktureringen av specialiserad sjukvård, ska beräknas. Beräkningsprin-
ciperna behandlas i HUS Strato och godkänns i juni i HUS styrelse. 
Som utgångspunkt för beräkningen har under olika år använts antingen 
föregående år, föregående års budget, genomsnittet av utfallen från tre 
år eller senast nu under coronaepidemin ett s.k. normalt år (2019). 
Uppgifterna som ligger till grund för beräkningen höjs med ändringen i 
medlemskommunernas befolkningsantal, den procentuella ökningen av 
patienter som nyttjar tjänsterna, ändring i kostnadsnivå, lönsamhetsmål 
och andra verksamhetsmässiga ändringar. I medlemskommunernas 
betalningsandel har dessutom ändringar i arbetsfördelning som avta-
lats med städerna/kommunerna beaktats. 
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Vid beräkningen av medlemskommunernas betalningsandelsram beak-
tas dessutom den årliga ändringen i kostnadsnivå. Vid beräkningen av 
den beaktas allmänna löneförhöjningar och ändringar i lönebikostna-
der. Dessutom granskas separat de mest betydande driftskostnadspos-
terna, som sjukvårdsmaterial och -tjänster, ICT-kostnader, läkemedel, 
vårdmaterial och livsmedel. Övriga driftskostnader höjs med index, som 
har varit till exempel prisindex för bastjänster. 

Räkenskapsperiodens första prognos innefattar också en uppskattning 
av verksamheten, ekonomin och personalen under nästa räkenskaps-
period. En prognos upprättad av HUS enheter och baserad på utfalls-
uppgifter från januari–augusti, där medlemskommunernas betalnings-
andelsram beaktas, låses som budget. Budgeten allokeras till mer ex-
akt redovisnings- och ansvarsenhetsnivå som månadsinriktad disposi-
tionsplan. 

Samkommunen HNS resultatområden upprättar på våren investerings-
förslag för bl.a. maskiner och utrustning, byggnader och ICT-system. 
Förslagen prioriteras som investeringsprogram som sträcker sig över 
fyra år. Avskrivningsplanen och investeringskostnaderna är inkluderade 
i budgeten.

Budgeten behandlas i Samkommunen HNS styrelse i okto-
ber–november och samkommunens fullmäktige godkänner den i de-
cember. Budgetboken bereds i samarbete med Samkommunen HNS 
resultatområden och ledningen.

HUS-sammanslutningens plan för verksamheten, ekonomin och perso-
nalen

HUS-sammanslutningens budget och ekonomiplan godkänns på hös-
tens sammanslutningsstämma. Budgeten bereds i samarbete med 
medlemmarna. Målet med budgetsberedningsprocessen skulle vara i 
sin tur att säkerställa ett jämlikt bemötande mellan den specialiserade 
sjukvården, primärvården, socialtjänsterna och räddningsväsendet i he-
la Nyland. Budgetberedningen skulle inkludera en helhet av verksam-
heten och samarbetet och arbetsfördelningen i anknytning till den samt 
eventuella ändringar i den. Målet skulle vara att göra HUS-
sammanslutningens ekonomi mer förutsebar. 

Budgeten utarbetas utgående från en betalningsandelsram för budge-
ten som bereds i samarbete mellan välfärdsområdena och HUS-
sammanslutningen. Som grund för budgetförslaget används en ge-
mensamt godkänd aktuell lägesbild av HUS-sammanslutningens och 
medlemmarnas ekonomi och verksamhet. 
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Budgetarbetet startar med att välfärdsområdenas, Helsingfors stads 
och HUS-sammanslutningens ekonomiledningar i början av året till-
sammans tar fram ett förslag till principer för beräkning av HUS-
sammanslutningens betalningsandelsram och mål för ägarstyrningen. 
Välfärdsområdena och Helsingfors behandlar i samarbete med led-
ningen för HUS-sammanslutningen förslaget och godkänner beräk-
ningsparametrarna. Därefter utarbetar HUS-sammanslutningen ett för-
slag till budgetram för HUS-sammanslutningen med beaktande av de 
godkända beräkningsprinciperna och statens finansieringshelhet. Vid 
beräkningen beaktas även fakturering av övriga betalare och resursbe-
hov. 

Efter att välfärdsområdena och Helsingfors stad behandlat förslaget 
behandlas det i en samarbetsgrupp bestående av välfärdsområdena, 
Helsingfors stad och ledningen för HUS-sammanslutningen och däref-
ter i välfärdsområdenas och Helsingfors stads förtroendeorgan i maj–
juni. HUS-sammanslutningens ekonomiska ram godkänns på HUS-
sammanslutningens stämma. HUS-sammanslutningen använder den 
godkända betalningsandelsramen vid beredningen av sitt eget budget-
förslag. I budgeten inkluderas de anslag och beräknade inkomster som 
krävs för att uppnå målet för uppgifterna och verksamheten. Dessutom 
presenteras i budgeten hur HUS-sammanslutningens finansieringsbe-
hov ska täckas. Budgetförslaget preciseras under hösten till exempel 
baserat på statens finansieringskalkyler för social- och hälsovården och 
räddningsväsendet som kommer i augusti och på statens budgetbeslut 
som kommer i september i samarbete mellan HUS-sammanslutningen 
och medlemmarna. Om till exempel statens budgetbeslut har en bety-
dande inverkan på den ekonomiska ram som avtalades på våren kan 
sammanslutningens stämma vid behov sammanträda för att precisera 
den ekonomiska ram som utgör grund för beräkning av HUS-
sammanslutningens budget. HUS-sammanslutningens budgetförslag 
behandlas som en del av beredningen av välfärdsområdenas och 
Helsingfors stads budgetförslag i deras förtroendeorgan. HUS-
sammanslutningens budget godkänns på sammanslutningens stämma. 
Målet är att HUS-sammanslutningens godkända budget ska vara till-
gänglig för välfärdsområdena och Helsingfors stad då de beslutar om 
sina egna budgetar. 

HUS-sammanslutningens styrelse utarbetar ett förslag till ekonomiplan. 
Arbetet med ekonomiplanen baseras på statens finansieringsprinciper 
och utvecklingen av den totala finansieringen, målen för ägarstyrningen 
och HUS-sammanslutningens strategi. I ekonomiplanen godkänns må-
len för verksamheten och ekonomin i HUS-sammanslutningen och 
HUS-sammanslutningskoncernen. Sammanslutningsstämman godkän-
ner ekonomiplanen i samband med att budgeten godkänns. Enligt 115 
§ i lagen om välfärdsområden ska ekonomiplanen gälla minst de tre 
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kommande verksamhetsåren, så att budgetåret är ekonomiplanens 
första år. En tidtabell för rapportering av och prognos för verksamheten 
och ekonomin samt en tidtabell för bokslutet utarbetas i samarbete 
med HUS-sammanslutningen och medlemmarna med beaktande av 
budgetramen som godkändes av sammanslutningsstämman.

Nödvändiga närmare bestämmelser om budgeten, ekonomiplanen, 
budgetramen och den gemensamma beredningen ges i förvaltnings-
stadgan. Sammanslutningens stämma beslutar dessutom i samband 
med budgeten om dess bindningsnivåer i enlighet med 10 § 2 mom. 10 
punkten i detta grundavtal. Närmare detaljer om dem avtalas i sam-
band med beredningen av förvaltningsstadgan och HUS-
sammanslutningens budget. Samtidigt dryftas separat behovet av ett 
ekonomi- och lönsamhetsprogram för HUS-sammanslutningen härlett 
från strategin enligt 5 § i detta grundavtal och programmets relation till 
ovan nämnda ekonomiplan. Vid den fortsatta beredningen bedöms 
också till exempel hur innehållet i tjänsterna som ingår i medlemmar-
nas fasta betalningsandelar fastställs, om finansieringen av vissa av de 
tjänster som HUS-sammanslutningen erbjuder sina medlemmar (som 
t.ex. diagnostiska tjänster) kan baseras på tjänstespecifik fakturering 
samt hur finansieringen till HUS-sammanslutningen samordnas med fi-
nansieringen av den övriga verksamheten som välfärdsområdena och 
Helsingfors stad ansvarar för att ordna. 

24 § HUS-sammanslutningens inkomstbildning

HUS-sammanslutningens inkomster består av medlemmarnas kost-
nadsandelar som baseras på budgeten, klientavgifter, ersättningar för 
de tjänster som avses i 3 § 2 och 3 momentet i detta avtal samt andra 
inkomster. Tjänsterna som avses i 3 § 2 momentet i detta avtal är övri-
ga social- och hälsovårdstjänster som HUS-sammanslutningen erbju-
der sina medlemmar i anknytning till sina uppgifter eller tjänster som 
stödjer dem. De kan vara till exempel tjänster som ingår i diagnostik el-
ler olika stödtjänster, såsom underhålls- och fastighetstjänster. Tjänster 
enligt 3 § 3 momentet i detta avtal är tjänster som erbjuds andra än 
HUS-sammanslutningens medlemmar och som är till exempel andra 
sjukvårdstjänster eller medicinska stödtjänster som andra än Nylands 
välfärdsområden skaffat av HUS-sammanslutningen eller som HUS-
sammanslutningen erbjuder invånare i andra länder genom internatio-
nellt samarbete. Övriga inkomster kan vara till exempel intäkter från 
tjänster som erbjuds av HUS-koncernens dotterbolag.

Medlemmarnas betalningsandelar, avskrivningen av dem och förfallo-
dagarna för dem samt grunderna för klientavgifter och övriga ersätt-
ningar fastställs i budgeten.
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25 § Förfarande för utjämning av betalningsandelar

Medlemmarnas betalningsandelar som baseras på budgeten utjämnas 
efter räkenskapsperioden. Vid utjämningen krediterar HUS-
sammanslutningen medlemmar vars faktiska nyttjande av tjänster är 
mindre än vad som planerats i budgeten och uppbär en komplettering 
av betalningsandelen från medlemmar vars faktiska nyttjande av tjäns-
ter är större än vad som planerats i budgeten. Utjämningen sker på ba-
sis av en uppföljning av genomförandet av tjänster i anknytning till den 
medlemsspecifika betalningsandelen. Utjämningen påverkar inte det 
totala beloppet av betalningsandelar som uppbärs av medlemmarna. 

Sammanslutningen stämma kan ge preciserande bestämmelser om 
hur utjämningen av betalningsandelar verkställs. Detta sker i samband 
med att budgeten godkänns.

26 § Uppföljning av ekonomin och verksamheten

HUS-sammanslutningen har ett uppdaterat uppföljningssystem för 
ekonomin och verksamheten som används för att verifiera uppnående 
av uppställda mål eller avvikelse från dem. Budgetens genomförande 
följs upp på månadsbasis. Sammanslutningens styrelse rapporterar 
varje månad till medlemmarna om hur verksamheten och ekonomin 
genomförts. Principerna för rapportering fastställs närmare i HUS-
sammanslutningen förvaltningsstadga. I uppföljningen granskas det 
verkliga ekonomiska utfallet jämfört med den fasta månadsfakturering-
en. I uppföljningen lyfts de ledningsåtgärder fram som minimerar en 
eventuell oväntad differentiering. Dessutom utarbetas en bokslutspro-
gnos en gång i kvartalet i rapporteringen av budgetens genomförande

För närvarande följs genomförandet av HUS-sammanslutningen bud-
get upp varje månad. Granskningsaspekterna är produktuppföljning, 
ekonomi och personal. Produktuppföljningen granskas varje månad 
separat för medlemskommunerna och alla betalare med beaktande av 
såväl belopp som antal. En gång i månaden följs utfallet av genomför-
da produktifierade tjänster upp i den månadsindelade budgeten, där 
säsongsvariationer (t.ex. sommarstängningar) beaktats. Dessutom följs 
erläggandet av medlemskommunernas betalningsandelar upp för varje 
medlemskommun. Dessa jämförs med budgeten och även med före-
gående år. 

För produktuppföljningen innehåller standardrapporten även en analys 
av skillnad i pris-mängd, där det analyseras vilken andel av avvikelsen 
som orsakas av en ändring i det kvantitativa nyttjandet av produkter 
och vad som orsakas av en prisändring (produktmix). Resultaträkning-
en följs dessutom upp på olika organisationsnivåer. Resultaträkningen 
innefattar en månadsvis och kumulativ jämförelse med budgeten och 
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föregående år. Budgetutsikten preciseras med prognoser, som baseras 
på en prognostisering av patientmängder i patientgrupper som baseras 
på diagnoser som fastställts av enheterna och på uppskattningar av 
ändringar i vårdpraxis, baserat på vilka en produktprognos bildas. En 
prognos av antal produkter och pris i euro riktas till betalarna. Dess-
utom utarbetas en prognos av interna och externa verksamhetsintäkter 
och -utgifter samt personalmängd och årsverken för varje personal-
grupp. För personalen följs förverkligandet av årsverken och personal-
mängder upp varje månad samt prisutvecklingen för årsverken utöver 
uppföljningen av resultaträkningens personalkostnader (löner och lö-
nebikostnader). 

Ledningens månadsrapport utarbetas inom HUS-sammanslutningen 
och inom resultatområdena/enheterna. Uppföljningen av budgetens 
genomförande rapporteras också regelbundet till bland annat HUS 
Strato. 

I fortsättningen behöver uppföljningen av genomförandet av HUS-
sammanslutningens ekonomi och verksamhet bli ännu tätare. HUS-
sammanslutningen ska i fortsättningen alltjämt utarbeta en månatlig 
rapport som beskriver genomförandet av ekonomin och verksamheten 
och som rapporteras till medlemmarna och behandlas gemensamt av 
HUS-sammanslutningen och medlemmarna på ett sätt som avtalas se-
parat i förvaltningsstadgan, till exempel i en samarbetsgrupp bestående 
av medlemmarna och HUS-sammanslutningens ledning. I samband 
med detta ska HUS-sammanslutningen och medlemmarna tillsammans 
enas om åtgärder som bör vidtas baserat på den aktuella rapporten. 
Om samkommunen HNS upptäcker att det blir ett underskott i budge-
ten ska den omedelbart inleda åtgärder och vid behov anhålla om lov 
av sammanslutningens stämma att överskrida budgeten på det sätt 
som beskrivs i 28 § i detta avtal och i motiveringarna till det. 

27 § Planering och finansiering av investeringar

En investeringsplan utarbetas som en del av ekonomiplanen. Närmare 
bestämmelser om välfärdsområdets och HUS-sammanslutningens 
skyldighet att varje kalenderår lämna ett förslag till investeringsplan till 
social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeri-
et ges i 16 § i lagen om välfärdsområden. Investeringsplanen utarbetas 
för de investeringar inom koncernen som påbörjas under de fyra rä-
kenskapsperioder som följer på följande räkenskapsperiod och för fi-
nansieringen av dem. Investeringsplanen ska innehålla uppgifter om 
investeringar och avtal som motsvarar investeringar. Dessutom ska 
planen innehålla uppgifter om planerade överlåtelser av välfärdsområ-
dets lokaler och fastigheter samt andra tillgångar med lång verknings-
tid. Investeringsplanen får inte strida mot välfärdsområdets fullmakt att 
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uppta lån som avses i 15 § i lagen om välfärdsområden. Investerings-
planen ska också baseras på de riksomfattande målen för social- och 
hälsovården och befolkningens servicebehov som avses i 22 § i lagen 
om ordnande av social- och hälsovård. I investeringsplanen ska hän-
syn tas till de samarbetsavtal mellan välfärdsområden som avses i 36 § 
i lagen om ordnande av social- och hälsovård och vars syfte är att sä-
kerställa arbetsfördelningen, samarbetet och samordningen mellan de 
välfärdsområden som ingår i samarbetsområdet till den del detta be-
hövs för skötseln av välfärdsområdenas lagstadgade uppgifter och för 
tryggandet av kostnadsnyttoeffektiviteten i social- och hälsovården. En-
ligt statsrådets förordning 91/2022 utgörs samarbetsområdet Södra 
Finland av Nylands välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS-
sammanslutningen samt av Päijänne-Tavastlands, Kymmenedalens 
och Södra Karelens välfärdsområden. Välfärdsområdena, Helsingfors 
stad och HUS-sammanslutningen kan också avtala om gemensamma 
investeringar.

Investeringsplanen är i lagstiftningen knuten till storleken på fullmakten 
att uppta lån. Det som regleras om fullmakt att uppta lån i 15 § i lagen 
om välfärdsområden tillämpas också på HUS-sammanslutningen. 
HUS-sammanslutningens fullmakt att uppta lån beräknas på motsva-
rande sätt utgående från årsbidraget såsom i välfärdsområdena. Skill-
naden mot andra områden är dock att HUS-sammanslutningens årsbi-
drag som ligger till grund för beräkningen påverkas centralt av hur stora 
betalningsandelar som avtalats för välfärdsområdena och Helsingfors 
till HUS-sammanslutningen. Köp från HUS-sammanslutningen påver-
kar i sin tur årsbidraget för Nylands välfärdsområden och därigenom 
deras egna fullmakter att uppta lån. Grundförutsättningen vid beräk-
ningen av HUS-sammanslutningens fullmakt att uppta lån är att HUS-
sammanslutningen och välfärdsområdena samt Helsingfors stad har en 
enhetlig syn på betalningsandelarnas belopp och att siffran är känd i 
det skede som finansministeriet beräknar fullmakten att uppta lån, dvs. 
på våren året före räkenskapsperioden. Därmed förutsätter fastställan-
det av HUS-sammanslutningens fullmakt att uppta lån ett nära samar-
bete med Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad. 

Ett förslag till investeringsplan ska lämnas till finansministeriet, social- 
och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet före utgången av ka-
lenderåret. Bestämmelser om förfarandet för godkännande av investe-
ringsplanen för social- och hälsovård ges i 25 och 26 § i lagen om ord-
nande av social- och hälsovård.

28 § Hantering av över- eller underskott

Om HUS-sammanslutningen har ett överskott i slutet av räkenskapspe-
rioden kan sammanslutningens stämma besluta om att betala tillbaka 
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det eller del av det till medlemmarna. Hur överskottet betalas tillbaka 
avtalas i samband med bokslutsbehandlingen. Återbetalningen av 
överskott kan delas upp enligt olika grunder beroende på vad överskot-
tet i första hand anses bero på. På så sätt säkerställs att återbetalning-
en riktas till medlemmarna så rättvist som möjligt. Om till exempel 
överskottet anses bero på en ändring i nyttjandet av HUS-
sammanslutningens tjänster kan överskottet delas ut till medlemmarna 
i proportion till hur mycket de nyttjat tjänsterna. Om överskottet däre-
mot sätt anses bero till exempel på en försäljning av HUS-
sammanslutningens egendom kan överskottet delas ut till medlemmar-
na i proportion till deras grundkapital. För att förbättra den ekonomiska 
lönsamheten för såväl ägarnas som HUS-sammanslutningens verk-
samhet kan sammanslutningens stämma också besluta om att lämna 
kvar överskottet eller en del av det i HUS-sammanslutningens balans-
räkning. 

HUS-sammanslutningen ska informera om ett eventuellt behov att 
överskrida budgeten och därmed hotet om underskott så snart som 
behovet upptäcks. I en sådan situation inleder HUS-sammanslutningen 
i första hand förhandlingar och åtgärder för att motverka ett hot om 
överskridande i samarbete med medlemmarna. Om de omedelbara åt-
gärderna inte är tillräckliga ska HUS-sammanslutningen vid behov an-
söka om rätt från sammanslutningens stämma att överskrida budgeten.

Förfarandet för att ansöka om rätt att överskrida budgeten preciseras i 
förvaltningsstadgan. Preliminärt ska ansökan om rätt att överskrida 
budgeten innehålla åtminstone: 1) en beskrivning av behovet att över-
skrida budgeten, storleken på överskridandet och för vilken tjänst över-
skridandet sker, 2) en redogörelse av orsakerna till överskridandet, 3) 
en redogörelse av tidigare genomförda åtgärder för att förebygga hotet 
om överskridande och en åtgärdsplan för att minimera det uppskattade 
överskridandet, vid behov i samarbete med den medlem vars tjänster 
överskridandet rör speciellt, 4) en åtgärdsplan för att förhindra ett lik-
nande överskridande i fortsättningen, 5) åtgärder riktade mot andra 
funktioner för att eliminera eller minimera överskridandet så att budge-
ten inte överskrids i sin helhet och 6) eventuella centrala grunder för att 
uppfylla villkoren för statlig tilläggsfinansiering om medlemmen måste 
ansöka om tilläggsfinansiering för att täcka ett av HUS-
samanslutningen orsakat överskridande.

Ett underskott i HUS-samanslutningens balansräkning ska täckas inom 
två år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställ-
des. Det motsvarar vad som regleras i 115 § i lagen om välfärdsområ-
den.

29 § HUS-sammanslutningens informationsskyldighet
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Närmare bestämmelser om välfärdssammanslutningens informations-
skyldighet ges i 121 § i lagen om välfärdsområden. HUS-
sammanslutningen ska lämna medlemmarna sådana uppgifter som 
behövs för att bedöma sammanslutningens ekonomiska ställning och 
beräkna resultatet av dess verksamhet. Gemensamma beräkningsprin-
ciper avtalas som en del av budgetprocessen tillsammans med med-
lemmarna. 

30 § Dröjsmålsränta

Medlemmarnas betalningsandelar förfaller på det sätt som avtalas se-
parat i förvaltningsstadgan. Betalningsandelarna baseras på fakture-
ringsrater som fastställs i samband med att budgeten godkänns. 

Om sammanslutningens stämma i samband med bokslutet beslutar att 
återbetala ett överskott till medlemmarna har HUS-sammanslutningen 
rätt att mot det belopp som ska betalas till medlemmen kvitta de ford-
ringar som förfallit till betalning hos vederbörande medlem som debite-
rats med stöd av detta grundavtal.

För en betalningsrat som nämns ovan i detta kapitel och som inte beta-
lats inom utsatt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Kapitel 8 – Övriga bestämmelser

31 § Internrevision

HUS-sammanslutningen har en funktion för internrevision. Internrevi-
sionen har till uppgift att verifiera att HUS-sammanslutningens interna 
kontroll och riskhantering fungerar. Närmare bestämmelser om intern-
revisionens verksamhet ges i förvaltningsstadgan. 

Enligt motiveringarna i lagen om välfärdsområden kan ändamålsenligt 
ordnande av intern kontroll och riskhantering innefatta bland annat att 
sammanslutningens stämma har beslutat om grunderna för den interna 
kontrollen och riskhanteringen, tillräckliga bestämmelser om frågan ta-
gits med i förvaltningsstadgan och sammanslutningens styrelse och öv-
riga organ har anvisat sina underlydande om förfaranden för att ordna 
den interna kontrollen och riskhanteringen och övervakning av verkstäl-
landet för verksamhetens del.

Någon modell för att ordna internrevision regleras inte närmare i lagen. 
Internrevisionen skulle därmed kunna ordnas till exempel som en egen 
verksamhet inom HUS-sammanslutningen eller upphandlas från exter-
na tjänsteproducenter. 

Enligt 127 § i lagen om förvaltningsområden är det revisorns uppgift att 
granska om HUS-sammanslutningens interna kontroll, interna revision 
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och riskhantering samt koncernövervakningen har ordnats på behörigt 
sätt.

Enligt 128 § i samma lag har Statens revisionsverk rätt att i fråga om 
den statliga finansieringen granska lagligheten, ändamålsenligheten 
och effektiviteten i verksamheten och ekonomin i välfärdsområdet och 
sammanslutningar som kontrolleras av dess välfärdsområden. Då 
HUS-sammanslutningen är en sammanslutning som kontrolleras av 
välfärdsområdena och Helsingfors sträcker sig SRV:s rätt att granska 
också till dess verksamhet och ekonomiska hushållning.

32 § Ändring av grundavtalet

Enligt 60 § i lagen om välfärdsområden, om inte något annat bestäms i 
grundavtalet, kan grundavtalet ändras om minst två tredjedelar av de 
välfärdsområden som är medlemmar understöder en ändring och deras 
invånarantal är minst hälften av det sammanräknade invånarantalet i 
samtliga av välfärdsområdena som är medlemmar. Välfärdsområdena 
som är medlemmar kan dock avtala om förutsättningarna för att ändra 
grundavtalet även på annat sätt än vad som regleras i lagen. Välfärds-
sammanslutningens medlemmar har rätt att i grundavtalet avtala om 
snävare eller vidare förutsättningar för att ändra grundavtalet än vad 
som förutsätts i lagen. 

Enligt det föreslagna grundavtalet kan grundavtalet ändras om minst 
tre av HUS-sammanslutningens medlemmar understöder ändringen 
och deras invånarantal är minst hälften av det sammanräknade invåna-
rantalet i samtliga av HUS-sammanslutningens medlemmar. 

33 § Slutlikvid

HUS-sammanslutningen är en lagstadgad välfärdssammanslutning. 
Dess ställning och uppgifter är inskrivna i lagen. Om HUS-
sammanslutningen upplöses av lagstadgade skäl beslutar samman-
slutningens stämma om slutlikviden, som styrelsen sköter. De av HUS-
sammanslutningens tillgångar som inte behövs för att betala kostna-
derna och skulderna i slutlikviden eller för att uppfylla förbindelserna 
fördelas mellan medlemsområdena i relation till deras andelar i grund-
kapitalet. Om det belopp som behövs för att betala kostnaderna och 
skulderna samt för att uppfylla förbindelserna överstiger tillgångarna är 
medlemsområdena skyldiga att betala mellanskillnaden i relation till de-
ras andelar i grundkapitalet. Slutlikviden skickas till social- och hälso-
vårdsministeriet för godkännande. 

34 § Ikraftträdande
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Enligt 45 § i införandelagen träder grundavtalet i kraft när välfärdsom-
rådena i Nyland och Helsingfors stad har godkänt det. Det ska enligt 
lagen ske senast den 30 april 2022. Innan grundavtalet träder i kraft 
kan de åtgärder som krävs för att verkställa det vidtas. 

35 § Överföring av Mörskoms och Pukkila kommuners grundkapital

Överföringen av Mörskoms och Pukkila kommuners andelar av grund-
kapitalet i Päijänne-Tavastlands välfärdssammanslutning till att bli an-
delar av grundkapitalet i Östra Nylands välfärdsområde beskrivs när-
mare i motiveringarna i 21 § i grundavtalet. Det slutliga grundkapitalet 
som ska överföras kan fastställas först baserat på 2022 års bokslut till 
Mörskoms och Pukkila kommuners nettotillgångar från Päijänne-
Tavastlands välfärdssammanslutning, vilken skulle överföras till att bli 
en del av grundkapitalet i Östra Nylands välfärdssammanslutning från 
HUS-sammanslutningen. 

HUS-sammanslutningens stämma fastställer Östra Nylands slutliga 
grundkapital under 2023 efter att bokslutsuppgifterna för 2022 erhållits 
och storleken på Mörskoms och Pukkilas nettotillgångar som ska över-
föras har fastställts. Fram till dess används för att fastställa grundkapi-
talet i Östra Nylands välfärdsområde vid behov den uppskattning som 
Päijänne-Tavastlands välfärdssammanslutning lämnade den 15 februa-
ri 2022 om Mörskoms och Pukkilas nettotillgångar från Päijänne-
Tavastlands välfärdssammanslutning.

36 § Kallelse till HUS-sammanslutningens första sammanslutnings-
stämma

Närmare bestämmelser om kallelse till HUS-sammanslutningens första 
stämma för det högst beslutande organet och den temporära HUS-
beredningsgruppens behörighet vid beredningen av stämman ges i 46 
§ i införandelagen. Enligt den ska välfärdsområdena i Nyland och 
Helsingfors stad anmäla sina ombud till den första stämman till den 
temporära HUS-beredningsgruppen senast den 30 juni 2022. 

Organet som utövar den högsta beslutanderätten i HUS-
sammanslutningen ska sammanträda utan dröjsmål efter att välfärds-
områdena har anmält sina ombud till organet. Den temporära HUS-
beredningsgruppen ska sammankalla ombuden till stämman utan 
dröjsmål efter att välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad har 
anmält sina ombud.

Vid sitt första sammanträde ska det högsta organet för HUS-
sammanslutningen anta en förvaltningsstadga enligt vad som avses i 
lagen om välfärdsområden och välja en styrelse, en revisionsnämnd 
och en nationalspråksnämnd för samkommunen. Enligt 11 § i införan-
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delagen ska det förslag som den temporära HUS-beredningsgruppen 
lämnar utgöra grundförslaget från vilket behandlingen i det organ som 
utövar högsta beslutanderätt utgår.

37 § Röstetal under den första valperioden

Enligt 7 § i grundavtalet fördelas medlemmarnas röstetal vid samman-
slutningens stämma i relation till deras invånarantal. Medlemmarnas 
invånarantal kontrolleras för varje valperiod utifrån uppgifterna i Sta-
tistikcentralens statistik över befolkningsstruktur i slutet av året före det 
år som föregått valåret. 

Det första områdesvalet förrättades 2022 och det föregående kommu-
nalvalet i sin tur 2021. Eftersom det första områdesvalet förrättades ett 
annat år än kommunalvalet fastställs enligt 7 § i grundavtalet röstetalet 
i Helsingfors och i Nylands välfärdsområde baserat på statistikuppgifter 
från olika år. Därför bör det avtalas att röstetalet för alla medlemmar i 
HUS-sammanslutningen under den första valperioden fastställs utifrån 
invånarantalen i Statistikcentralens statistik över befolkningsstruktur för 
utgången av 2020. I fortsättningen förrättas områdesvalet enligt 143 a 
§ 2 momentet i vallagen i samband med kommunalvalet.

Behörighet

Enligt 45 § 1 momentet i införandelagen ska det första grundavtalet för 
HUS-sammanslutningen beredas så att fullmäktige i välfärdsområdena 
i Nyland samt Helsingfors stadsfullmäktige kan godkänna det senast 
den 30 april 2022. Grundavtalet träder i kraft när välfärdsområdena i 
Nyland samt Helsingfors stad har godkänt det.

Helsingfors stadsfullmäktige och regionfullmäktige i välfärdsområdena i 
Nyland ska godkänna HUS-sammanslutningens grundavtal med sam-
ma innehåll. Om välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad inte 
har godkänt grundavtalet senast den 30 april 2022 ska statsrådet i en-
lighet med 45 § i införandelagen fatta beslut om att godkänna grundav-
talet till den del välfärdsområdena i Nyland inte har nått enighet om sa-
ken. En bestämmelse i grundavtalet som godkänts av statsrådet är i 
kraft tills välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad har nått enig-
het om den. Statsrådet ska godkänna grundavtalet senast den 30 juni 
2022. I ett beslut som statsrådet fattat får ändring inte sökas genom 
besvär.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Jenni Rope, stadsjurist, telefon: 310 36195
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jenni.rope(a)hel.fi
Sampo Pajari, ekonomi- och planeringchef, telefon: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi
Ellinoora Sappinen, jurist, telefon: 310 26537

ellinoora.sappinen(a)hel.fi
Jan Ihatsu, specialplanerare, telefon: 310 28741

jan.ihatsu(a)hel.fi

Bilagor

1 HUS-beredningsgruppens förslag till grundavtal för HUS-
sammanslutningen

Bilagematerial

1 Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportti
2 Konsulttiselvitys ylimmästä toimielimestä
3 Konsulttiselvitys talouden ohjauksesta ja rahoitusmallista

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Västra Nylands välfärdsområde Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1

Mellersta Nylands välfärd-
sområde

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1

Vanda och Kervo välfärdsområ-
de

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1

Östra Nylands välfärdsområde Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1

Samkommunen HNS Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1

Medlemmar i den temporära 
HUS-beredningsgruppen

Förslagstext
Bilaga 1

Social- och hälsovårdsministe-
riet

Förslagstext
Bilaga 1

För kännedom

Stadskansliet
Social- och hälsovårdssektorn
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Beslutshistoria

Stadsstyrelsen 04.04.2022 § 238

HEL 2022-004185 T 00 00 00

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

04.04.2022 Bordlades

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av Ma-
ri Rantanen.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Jenni Rope, stadsjurist, telefon: 310 36195

jenni.rope(a)hel.fi
Sampo Pajari, ekonomi- och planeringchef, telefon: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi
Ellinoora Sappinen, jurist, telefon: 310 26537

ellinoora.sappinen(a)hel.fi
Jan Ihatsu, specialplanerare, telefon: 310 28741

jan.ihatsu(a)hel.fi
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§ 265
V 27.4.2022, Merisataman saarten (Eira, Ullanlinna, Kaivopuisto) 
asemakaavan muuttaminen (nro 12718)

HEL 2016-002260 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jussi Hal-
la-ahon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12718 kartta, päivätty 16.11.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12718 selostus, päivätty 16.11.2021, 

päivitetty Kylk:n 23.11.2021 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 19.7.2021, täydennetty 16.11.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 16.11.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 6. kaupunginosan (Eira) vesialuetta, 7. 
kaupunginosan (Ullanlinna) uimaranta-, lähivirkistys-, vesialueita ja ve-
nesatamaa sekä 9. kaupunginosan (Kaivopuisto) venesatamaa koske-
van asemakaavan muutoksen 16.11.2021 päivätyn piirustuksen nro 
12718 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
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Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Eteläistä ja Pohjoista 
Uunisaarta, Liuskasaarta, Liuskaluotoa ja Sirpalesaarta sekä  niiden 
ympärillä olevaa vesialuetta. 

Tavoitteena on mahdollistaa saarten kehittäminen merkittävänä pur-
jehdus- ja virkistyskeskuksena. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty 
ratkaisemaan Uunisaarten, Liuskasaaren, Liuskaluodon ja Sirpalesaa-
ren toimintoja, virkistystä, veneilyä ja kilpapurjehdusta palvelevien uu-
sien rakennusten, aallonmurtajien ja laitureiden tarpeet.

Alueelle on suunniteltu uutta purjehdus- ja virkistystoimea palvelevaa 
toimitilakerrosalaa 2 150 k-m². Kerrosalaa on lisätty toiminnallisista 
syistä ja se on jaettu maisemallisin ja kulttuurihistoriallisin perustein eri 
saarille.

Alueen keskimääräinen tehokkuusluku on 0,2.  

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että yhteydet 
saarille paranevat ja purjehdukselle sekä virkistykselle osoitetut alueet 
ovat toimivat.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Helsingin yleiskaavassa 2016 Satamasaarten alue on merkitty merelli-
sen virkistyksen ja matkailun alueeksi. Aluetta kehitetään merkittävänä 
virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja kulttuurialueena, joka kytkeytyy 
mantereen virkistys- ja viheralueisiin. Suunnittelussa tulee turvata kult-
tuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen sekä ottaa 
huomioon ja turvata luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalvelu-
jen, luonnonsuojelun ja ekologisen verkoston sekä metsäverkoston 
kannalta tärkeät alueet. Yleiskaavan kulttuuriympäristöt - teemakartas-
sa saaret kuuluvat Suomenlinnan UNESCO:n maailmanperintökohteen 
suojavyöhykkeeseen. Kaavaratkaisu on yleiskaavan mukainen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista, joiden mukaan merellisen Helsingin kehittämistä jatketaan kun-
nianhimoisesti merellisiä yhteyksiä, rantareittejä, laitureita ja tukikohtia 
parantaen sekä merellistä yrittäjyyttä edistäen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Helsingin niemen etelärannalla, Eiran, Ullanlinnan ja Kaivopuiston 
edustalla sijaitseva Merisataman alue on helsinkiläisten suosituimpia 
virkistyspaikkoja ympäri vuoden. Saarissa on monipuolista toimintaa. 
Saariin on kesäisin vuoroveneyhteydet ja talvisin tilapäinen talvisilta 
Pohjoiseen Uunisaareen toimii yhteytenä Merisataman rannan ja saar-
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ten välillä. Liuskasaaren ja Sirpalesaaren välinen talvisilta mahdollistaa 
kävelyn kaikilla saarilla talviaikaan. 

Liuskasaari ja Sirpalesaari toimivat aktiivisina purjehdusseurojen sata-
masaarina. Saaret ovat myös tukikohtia purjehduskoulutukselle ja -
harrastustoiminnalle sekä kilpa- ja matkapurjehdukselle. Talvisin saaret 
ovat osittain purjehdusseurojen telakka-aluetta. Liuskasaaressa, Sirpa-
lesaaressa ja Pohjoisessa Uunisaaressa toimivat kesäravintolat, joita 
käytetään myös paljon erilaisiin juhlatilaisuuksiin. Saarilla sijaitsee van-
hoja rakennuksia, jotka ovat perua saarten pitkään historiaan kuulu-
neista teollisuus-, konepaja- ja telakka-ajoista.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2004. Kaavan mukaan Ha-
rakan saari on lähivirkistysaluetta, jossa ympäristöä tulee hoitaa alueen 
historiallisen linnoitusluonteen mukaisena (VL/s). Vanhat rakenteet ja 
rakennukset on merkitty suojeltaviksi. Harakan ja Vanhan Räntyn alu-
eella on neljä luonnonsuojelualuetta (SL). Pohjoinen Uunisaari on mer-
kitty lähivirkistysalueeksi (VL) ja uimaranta-alueeksi (VV). Eteläinen 
Uunisaari on rakentamaton uimaranta- ja virkistyssaari (VL). Liuska-
saaren, Liuskaluodon ja Sirpalesaaren venekerhotoiminnassa olevat 
alueet on merkitty asemakaavassa venesatama-alueiksi (LV). Liuska-
saaren kerhorakennus on suojeltu. Saarten rakentamattomat osat ovat 
lähivirkistysaluetta (VL). Vesialuetta (W) on se merialue, joka ei ole ve-
nekerhojen välittömässä käytössä laituri- tai poijualueena.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Kaavaratkaisu sallii uusien aal-
lonmurtajien ja laiturialueiden rakentamisen; niiden rakentamisajankoh-
ta määräytyy alueen palvelutarpeen mukaan.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
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 Liikennevirasto (nyk. Väylävirasto)
 Museovirasto
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat pelastuslaitoksen toimintaedellytyk-
sien huomioimiseen jatkosuunnittelussa, yksityisin järjestelyin hoidetta-
viin uusiin vesijohtoihin ja viemäreihin, vesiväylien esittämiseen kaava-
kartassa, runkoväylän turvallisuuteen, rantarakenteiden suunnitteluun 
ja rakentamiseen sekä alueelle suunniteltavien rakennusten ja raken-
teiden sovittamiseen ympäristöön sekä vedenalaisinventointiin. Kanna-
notoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että kaa-
vamerkintöihin ja -määräyksiin on tehty lisäyksiä ja Merisataman meria-
lueesta teetettiin arkeologinen vedenalaisinventointi.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat merimaiseman säilymiseen, Merisataman käyttö-
tarkoituksiin, rakentamisen määrään, telakka-alueiden ja laiturialueiden 
kokoon sekä yksittäisiin kaavamääräyksiin. Mielipiteet on otettu huo-
mioon kaavoitustyössä siten, että kaavakartan määräyksiä ja merkintö-
jä on tarkennettu, muutettu ja lisätty.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 8 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 19.7.-17.8.2021, mistä on ilmoitet-
tu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 4 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuolel-
la saapui 1 kirje. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Uunisaaren laiturijär-
jestelyyn, Merisataman väylän leveyteen ja väylän käyttäjiin, telakka-
alueen aitaamiseen, Liuskaluodon rakentamisen määrään, meritäyt-
töön, Merisataman kuormitukseen sekä lintuihin.

Kirjeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat kaavoituksen vuorovaiku-
tukseen, Uunisaaren laiturijärjestelyyn, viitesuunnitelman ja kaavaeh-
dotuksen yhteneväisyyteen, Liuskaluodon toimintoihin, vuorovenelaitu-
rin sijoittumiseen, Merisataman väylän leveyteen ja väylän käyttäjiin 
sekä veneiden talvisäilytykseen.

Lausunnot saatiin HSY:ltä, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselta (ELY-keskus), museovirastolta ja kaupunginmuseolta. 
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Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Liuskaluodolle osoi-
tettuun rakennusalaan, rakentamiskorkeuteen sekä kaavan suojelu-
merkintöihin.

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Sähkö-
verkko Oy ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL).

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 
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 tarkemmat vaikutukset ja perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on pyydetty lähettä-
mään tieto.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12718 kartta, päivätty 16.11.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12718 selostus, päivätty 16.11.2021, 

päivitetty Kylk:n 23.11.2021 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 19.7.2021, täydennetty 16.11.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 16.11.2021
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Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset ja kirje
4 Tehdyt muutokset
5 Helsingfors Segelsällskap rf, asemakaavan muutoshakemus, Ullanlin-

nan tila RN:o 5:2, Liuskasaari
6 Helsingfors Segelsällskap rf, asemakaavan muutoshakemus, kuvaliite, 

Liuskasaari

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Kymp/Taloudentuki Esitysteksti
Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu

Esitysteksti

Väylävirasto Esitysteksti
Hyväksymisestä tiedon 
pyytänyt

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Kaavamuutoksen hakija 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

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 23.11.2021 § 651

HEL 2016-002260 T 10 03 03

Hankenumero 5564_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 16.11.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12718 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee Helsingin kaupungin 
6. kaupunginosan (Eira) vesialuetta, 7. kaupunginosan (Ullanlinna) 
uimaranta-, lähivirkistys-, vesialueita ja venesatamaa sekä 9. kau-
punginosan (Kaivopuisto) venesatamaa.

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 Helsingfors Segelsällskap rf: 5 000 euroa

16.11.2021 Pöydälle

Esittelijä

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Suvi Huttunen, arkkitehti, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi
Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, aluesuunnittelija, puhelin: 310 37258

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

sakari.mentu(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 28.06.2021 § 29

HEL 2016-002260 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12718 pohjakartan 
kaupunginosissa 6 Eira, 7 Ullanlinna, 9 Kaivopuisto. Pohjakartta täyttää 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimuk-
set.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12718
Kaupunginosat: 6 Eira, 7 Ullanlinna, 9 Kaivopuisto
Kartoituksen työnumero: 28/2017
Pohjakartta valmistunut: 18.6.2021 Uusinta (ensi tilaus 2017)
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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2022 125 (176)
Kaupunginhallitus

Asia/7
11.04.2022

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 FI02012566

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 11.03.2020 § 5

HEL 2016-002260 T 10 03 03

Arkkitehti Suvi Huttunen ja arkkitehti Sakari Mentu esittelivät.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Eskaaderisatama–Eskaderhamnen

(venesatama-alue)

Perustelu: Alueella harjoitetun eskaaderi- eli matkapurjehdustoiminnan 
mukaan.

Regattasatama–Regattahamnen

(venesatama-alue)

Perustelu: Alueella harjoitetun regatta- eli veneiden kilpailutoiminnan 
mukaan.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 
06.11.2017 § 40

HEL 2016-002260 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslaitos antaa seuraavan lausunnon asemakaavan muutosehdo-
tuksesta Töölön kylä tila RN:o 5:2, Liuskasaari

Asemakaavassa tulee huomioida jatkosuunnittelussa pelastuslaitoksen 
toimintaedellytyksien mahdollistava sammutusvesiverkosto palopostei-
neen.

Lisätiedot
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Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232
esko.rantanen(a)hel.fi
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§ 266
V 27.4.2022, Vuosaaren Pärnunkatu 6:n asemakaavan muuttaminen 
(nro 12672)

HEL 2019-012390 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12672 kartta, päivätty 20.4.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12672 selostus, päivätty 20.4.2021, päi-

vitetty 23.2.2022
3 Vuorovaikutusraportti 1.2.2021, täydennetty 20.4.2021
4 Päätöshistoria
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7119)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari, Meri-
Rastila) korttelin 54244 tontin 1 sekä katu- ja lähivirkistysalueiden ase-
makaavan muutoksen 20.4.2021 päivätyn piirustuksen nro 12672 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Meri-Rastilan Ramsin-
rannassa sijaitsevaa asuinkorttelia ja osaa Ole Kandelinin puistosta. 
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Asemakaavan muutoksen tavoitteena on täydentää Ramsinrannan 
asuinaluetta ja edistää alueella uutta asuntorakentamista. Kaavaratkai-
su mahdollistaa asuinkerrostalojen ja rivitalojen rakentamisen tontille 
sekä uuden kulkuyhteyden puistoon. Kaavaratkaisulla on erityisesti py-
ritty saamaan Meri-Rastilaan uutta, aluetta monipuolistavaa asuntora-
kentamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Muutoksen kautta 
myös viereisen Rastilannevan luonnonsuojelualueen vesitasapainoa 
pyritään ylläpitämään ohjaamalla sinne hulevesiä lähialueelta.

Voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna uutta asuntokerrosalaa 
on 2 629 k-m2, ja yhteensä kortteliin osoitetaan 6 500 k-m2 asumista. 
Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on e=0,68.  Asukasmäärän li-
säys tällä muutoksella on noin 60 asukasta, ja vielä rakentamattoman 
asemakaavan mahdollistama kokonaisasukasmäärä on noin 150 asu-
kasta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
7119), jossa parannetaan Pärnunkadun liikenneturvallisuutta kävelijöil-
le lisäämällä jalkakäytävä molemmin puolin katua.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on pääosin asuntovaltaista 
aluetta A4, jonka korttelitehokkuus on pääasiassa alle 0,4. Alueen poh-
joisosa on tätä tiiviimpänä kehitettävää asuntovaltaista aluetta A2, jon-
ka korttelitehokkuus on pääasiassa 1,0–2,0. Korttelialueelle asema-
kaavassa esitetty kokonaiskorttelitehokkuus 0,68 on määritelty yleis-
kaavan tavoitteiden ja tontin tarkemman suunnitteluratkaisun arvioinnin 
kautta. Ramsinniemestä Rastilannevan ja Ole Kandelinin puiston kaut-
ta kulkee viheryhteys kohti Kallahdenniemeä. Helsingin maanalaisen 
yleiskaavan 2021 (nro 12704) mukaan alueella ei ole maanalaisia tila-
varauksia. Nyt laadittu kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen. 

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista edistämällä kaupungin kasvua uuden asuntotuotannon myötä. 
Rakentamista ei osoiteta kaupungin arvokkaimmille luontoalueille. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualue sijaitsee Meri-Rastilan lounaisosassa Ramsinrannassa, 
joka on pääosin 2000-luvun lopussa ja 2010-luvun alkupuolella raken-
nettu pientalovaltainen asuinalue. Suunnittelualueen asuinkortteli on 
ainut rakentamaton kortteli Ramsinranta II -kaava-alueella.

Lähiympäristön luonnetta määrittelevät merenrantaan laskeutuva kal-
lioinen maasto ja merenrantaluonto. Suunnittelualueen luoteispuolelle 
jää vuonna 1995 rauhoitettu Rastilannevan luonnonsuojelualue. Suun-
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nittelualueen länsi- ja eteläpuolella on kaksi- ja kolmekerroksisia rintee-
seen porrastuvia rivitaloja ja pienkerrostaloja. Asuinalue on rakentunut 
merenrannassa sijaitsevan, 1970-luvulla rakennetun, entisen Alkon 
koulutuskeskuksen ja sen kulttuurihistoriallisesti merkittävän pihamil-
jöön ympärille. Lähiympäristössä on käynnissä useita hankkeita, joissa 
pyritään kehittämään alueen suojeltujen rakennusten käyttöä ja lisää-
mään asuntorakentamista alueella.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2005. Kaavan mukaan 
alue on asuinpientalojen korttelialuetta AP ja katualuetta ja Ole Kande-
linin puiston lähivirkistysaluetta VL.

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

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia 
mutta se nostaa alueen arvoa. Maanomistajan ja kaupungin välillä on 
tehty maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus. Sopimukses-
ta on päätetty kaupungin osalta tonttipäällikön päätöksellä 12.1.2022 § 
1 ja sopimus on allekirjoitettu 15.2.2022.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat joukkoliikenteeseen. Kannanotoissa 
esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että alueen lähi-
bussilinjan palveluun tehtäviä muutoksia tutkitaan yhteistyössä HSL:n 
kanssa, jotta Ramsinrannan uusien asukkaiden myötä joukkoliikenteen 
palvelutaso alueella paranisi.

Mielipiteet
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Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat rakentamisen määrään ja mittakaavaan, alueen 
maakuntakaava- ja yleiskaavamerkintöihin, luontoarvojen säilymiseen 
alueella, Rastilannevan luonnonsuojelualueeseen, liikenteeseen, asun-
tojen hallintajakaumaan, asemakaavamuutoksen tasapuolisuuteen ja 
kaupungin tiedottamiseen. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitus-
työssä siten, että ehdotusvaiheessa rakennuksia on porrastettu naapu-
rikortteleihin päin sekä tarkennettu rakennusten mittakaavaa ja materi-
aaleja paremmin ympäristöönsä sopiviksi. Lisäksi on varmistettu hule-
vesien ohjaaminen Rastilannevalle sen vesitasapainon säilyttämiseksi. 
Rastilannevalla ollaan käynnistämässä käyttö- ja hoitosuunnitelman 
päivittämistä sekä hydrologista selvitystä vesitasapainon parantami-
seksi. Kirjallisia mielipiteitä saapui 6 kpl. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 1.2.– 2.3.2021, mistä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin viisi muistutusta, joiden tekijöinä olivat lä-
heinen asunto-osakeyhtiö, Vuosaari-Seura r.y., Helsingin luonnonsuo-
jeluyhdistys Helsy r.y. ja kaksi yksityishenkilöä. Muistutuksissa esitetyt 
huomautukset kohdistuivat ekologisen yhteyden kapenemiseen ja lä-
hiasukkaiden ulkoilupaikan pienenemiseen, linnuille aiheutuvaan häi-
riöön, Rastilannevan vesitasapainon säilyttämiseen ja parantamiseen, 
rakentamisen määrään, kerroslukuun, asuntojen hallintamuotoon, ka-
tuverkostoon, rakentamisen aikaisiin riskeihin ja maanomistajien yh-
denvertaisuuteen. 

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunto ELY-keskukselta. Lausunnossa 
esitetyt huomautukset kohdistuivat Rastilannevan luonnonsuojelualu-
een vesitalouden selvittämiseen ja ennallistamiseen. HSY totesi, että 
asemakaavan muutos ei edellytä vesihuollon lisärakentamista. HSL:llä 
ei ollut lisättävää aiempaan lausuntoonsa. Lisäksi Helen Oy ja Helen 
Sähköverkko Oy ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun tarkemmat vaikutukset ja perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12672 kartta, päivätty 20.4.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12672 selostus, päivätty 20.4.2021, päi-

vitetty 23.2.2022
3 Vuorovaikutusraportti 1.2.2021, täydennetty 20.4.2021
4 Päätöshistoria
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7119)

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset
5 Kaavamuutoshakemus 26.11.2019
6 Maankäyttösopimus Vuosaari Pärnunkatu 6 (ak 12672) allekirj

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- Esitysteksti
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päristöpalvelut -
kuntayhtymä
Kymp/Talouden tuki Esitysteksti
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 27.04.2021 § 212

HEL 2019-012390 T 10 03 03

Hankenumero 0601_8

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 20.4.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12672 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan 
(Vuosaari, Meri-Rastila) korttelin 54244 tonttia 1 sekä katu- ja lähi-
virkistysalueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

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

o Asunto Oy Helsingin Pärnunkatu 6: 6 000 euroa

20.04.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Sanna Meriläinen, arkkitehti, puhelin: 310 21154

sanna.merilainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 24.11.2020 § 57

HEL 2019-012390 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12672 pohjakartan 
kaupunginosassa 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12672
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 33/2020
Pohjakartta valmistunut: 30.9.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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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 14/2022 135 (176)
Kaupunginhallitus

Asia/9
11.04.2022

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 FI02012566

§ 267
V 27.4.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalo-
tontille (Kalasatama tontti 10658/10)

HEL 2022-003724 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraava:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosan 
asemakaavaan nro 12375 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 
10658/10 tai siitä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet liitteen 
1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kopio asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro 12375

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunkiympäristön toimiala Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

Varauksensaaja Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Varauspäätös

Kaupunginhallitus on 9.12.2019 § 847 varannut Kalasataman Verkko-
saaren pohjoisosan asemakaavan nro 12375 mukaisen tontin (AK) 
10658/10 Avain Yhtiöt Oy:lle ja Avain Asumisoikeus Oy:lle asunto-
hankkeen suunnittelua ja toteutusta varten 31.12.2022 saakka muun 
muassa ehdolla, että asuinrakennusoikeudesta noin puolet varataan to-
teutettavaksi asumisoikeusasuntotuotantona ja noin puolet Hitas-
omistusasuntotuotantona Hitas I -ehdoin.

Kaupunkiympäristön toimialan asuntotontit-tiimin päällikkö päätti 
6.4.2021 § 61 muuttaa tontin 10658/10 varausta siten, että hallinta- 
ja/tai rahoitusmuoto muutetaan kokonaan Hitas-
omistusasuntotuotannoksi Hitas I -ehdoin ja että varauksensaajana on 
vain Avain Yhtiöt Oy.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuusto on 14.12.2016 § 348 hyväksynyt Kalasataman 
Verkkosaaren pohjoisosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 
nro 12375, joka on tullut lainvoimaiseksi 27.1.2017. Asemakaavan mu-
kaan tontti 10658/10 on 5–7-kerroksisten asuinkerrostalojen korttelia-
luetta (AK, V, VI, VII).

Tontin 10658/10 pinta-ala on 2 060 m² ja osoite Verkkosaarenranta 
6/Pilkkikatu 1. Tontti on merkitty 27.10.2021 kiinteistörekisteriin.

Tontille on merkitty asuintilaa 3 700 k-m² ja liiketilaa vähintään 50 k-m².

Autopaikkojen vähimmäismäärä on asuinkerrostalojen korttelialueella 
(AK) vähintään 1 ap/135 k-m².  

Asemakaavan ote on liitteenä 2.

Maaperätiedot

Vuokra-alueen maaperä on pilaantunut ja alueen maaperässä on pai-
koitellen puumateriaalia johtuen alueen aiemmasta toiminnasta. Vuok-
ra-alueen maaperä on kunnostettu ja paksut puujätekerrokset on pois-
tettu pohjavesipintaan saakka kaupungin toimesta ennen tontin luovu-
tusta esirakentamisen yhteydessä Helsingin kaupungin ympäristöpal-
veluiden antaman pilaantuneen maan puhdistuspäätöksen 2.7.2018 § 
133 mukaisesti asuntorakentamisen edellyttämään tasoon. Talonraken-
tamisen yhteydessä alueelta poistetaan lisäksi tarvittaessa pilaantu-
neeksi luokiteltavia, kunnostustavoitteet alittavia, maamassoja ja jättei-
tä rakentamisen vaatimassa laajuudessa. 
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Puhdistamistoimenpiteiden ja kustannusjaon osalta noudatetaan kau-
pungin noudattamia vakiintuneita periaatteita. Kaupunki maksaa edellä 
mainittujen periaatteiden mukaan vuokralaiselle maaperän puhdistami-
sesta aiheutuneet tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin nähden 
ylimääräiset kulut.

Vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu Sörnäisten Kalasa-
taman alueelle aiemmin vahvistetut Hitas-tonttien vuokrausperiaatteet 
sekä tonttien sijainti. Tällä tavoin on pyritty mahdollisimman yhdenmu-
kaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun.

Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto on 20.1.2021 § 12 vahvistanut Kalasataman, Nih-
din alueelle vuokrausperiaatteet seuraavasti: 

 Asuinkerrostalotontin (AK) 10668/1 vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-
asuntojen osalta 50 euroa. 

Kaupunginvaltuusto on 16.3.2022 § 66 vahvistanut Kalasataman, 
Verkkosaaren pohjoisosan alueelle vuokrausperiaatteet seuraavasti:

 Asuinkerrostalotontin (AK) 10656/1  vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-
asuntojen osalta 48 euroa. 

Vuosivuokra ja vuokra-aika

Asuinkerrostalotontin (AK) 10658/10 tai siitä muodostettavien tonttien 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin lokakuu 1951=100 pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetri-
hintana Hitas-asuntojen osalta vähintään 53 euroa ja liiketilojen osalta 
vähintään 27 euroa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei perittäisi maanvuok-
raa.

Asuntotontille mahdollisesti sijoitettavien julkisten palvelutilojen ja kun-
nallistekniikkaa palvelevien tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 
100 vastaavana kerrosneliöhintana 21 euroa.
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Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia 18) mukaan asunto-
tontin vuosivuokra on 4 % laskennallisesta hinnasta, mikä määräytyy 
tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti. 

Tontin 10658/10 laskennallinen k-m² -hinta nykyarvossa (1/2022, ind. 
2074) on esitetyn mukaisesti asuintilan osalta noin 1 037 euroa, liiketi-
lan osalta noin 560 euroa sekä julkisten palvelutilojen ja kunnallistek-
niikkaa palvelevien tilojen osalta noin 436 euroa. Tontin maanvuokran 
teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on mainitussa hintatasossa 
noin 4,40 euroa/as-m²/kk.

Vuokrasta myönnetään alueen keskeneräisyyden perusteella alkuvuo-
sialennus, jonka perusteella peritään vapaarahoitteisilta kohteilta 80 % 
vuoden 2026 loppuun saakka.

Vuokra-aika on alueella noudatetun käytännön mukaisesti noin 60 
vuotta siten, että vuokra-aika päättyy 31.12.2085. 

Lopuksi

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 
30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaat-
teet.

Kaupunginvaltuusto on 2.2.2022 § 22 päättänyt asuntotonttien sekä 
asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleisistä periaatteista. 
Päätöksen mukaan kaupungin tontinluovutustoiminnan ennustettavuu-
den säilyttämiseksi on uudet periaatteet ja uusi toimintamalli tarkoitus 
ottaa käyttöön siirtymäajalla. Siirtymäajoista päätetään myöhemmin 
kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksessä, sen jälkeen kun 
kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt soveltamisohjeet. Siirty-
mäaikojen osalta on tarkoituksenmukaista että ne tontit, joille on vah-
vistettu vanhan käytännön mukaiset vuokrausperiaatteet, luovutetaan 
vielä vanhan käytännön mukaisesti. Uusi käytäntö ja uudet periaatteet 
tulevat lähtökohtaisesti koskemaan vain niitä tontteja, joiden osalta 
maanvuokrausprosessi ei vielä yleisten periaatteiden käyttöönoton 
ajankohtana ole edennyt hinnoitteluvaiheeseen. 

Soveltamisohjeiden hyväksymistä käsitellään kaupunkiympäristölauta-
kunnassa 12.4.2022, minkä jälkeen kaupunginhallitukselle on tarkoitus 
esittää vahvistettujen periaatteiden soveltamista koskevat siirtymä-
säännökset. Asia on tarkoitus tuoda kaupunginhallituksen päätettäväksi 
vielä huhtikuun 2022 aikana. Koska uusi käytäntö ja uudet periaatteet 
on tarkoitus ottaa käyttöön niiden tonttien osalta, joita koskeva maan-
vuokrausprosessi ei ole vielä edennyt hinnoitteluvaiheeseen ja koska 
siirtymäsäännöksiä ei ole vielä hyväksytty, on ainakin niiden hankkei-
den osalta, joiden rakentaminen käynnistyy vuoden 2022 aikana tulos-
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sa näitä hankkeita koskevat maanvuokrausperiaatteiden määrittämise-
sitykset kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Näissä esityksissä on siir-
tymäsäännöksistä johtuen sovellettu tuottovaatimuksen osalta kaupun-
ginvaltuuston päätöstä 1.10.1980 (asia nro 18). 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kopio asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro 12375

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunkiympäristön toimiala Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

Varauksensaaja Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristön toimiala maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelu

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 29.03.2022 § 202

HEL 2022-003724 T 10 01 01 02

Verkkosaarenranta 6

Esitys
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki vahvistaa Helsingin kaupungin 10. kaupunginosassa (Sörnäinen) 
sijaitsevan asemakaavan ja asemakaavan muutokseen nro 12375 
merkityn asuinkerrostalotontin (AK) 10658/10 tai siitä muodostettavien 
tonttien vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

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

martti.tallila(a)hel.fi
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§ 268
V 27.4.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille 
(Honkasuo, tontit 33359/1 ja 2, 33361/2 sekä 33363/10)

HEL 2022-003450 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Honkasuon asemakaavaan nro 11870 
sisältyvien suunniteltujen asuntotonttien 33359/1 (AP), 33359/2 (AP), 
33361/2 (AP) ja 33363/10 (AP-1) tai niistä muodostettavien asuntotont-
tien vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Sijaintikartta
3 Asemakaavaote

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kaupunkiympäristön toimiala Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Asemakaavatiedot

Honkasuon alue on kaavoitettu pientalovaltaiselle asumiselle. Alueella 
on voimassa asemakaava nro 11870, joka on hyväksytty kaupunginval-
tuustossa 29.8.2012 § 240. Asemakaavamääräysten mukaan koko 
kaava-alueella noudatetaan matalaenergiarakentamisen periaatteita ja 
sovelletaan uusiutuvan energian hyödyntämistä. Puurakentamiseen 
velvoittava kaavamääräys koskee myös koko kaava-aluetta. 

Asemakaavan mukaan kortteleiden 33359, 33361 ja 33363 asuntotontit 
kuuluvat asuinpientalojen (AP, AP-1) korttelialueisiin. Tonttien raken-
nusoikeudet on asemakaavassa esitetty tonteille merkittyinä lukuina tai 
lukusarjoina ja tonttitehokkuusluvuiksi muutettuina ne ovat 0,50–0,60 
(AP-1) ja 0,40–0,50 (AP). 

Varauspäätökset

Tontit 33361/2 ja 33363/10 on varattu toteutettaviksi vapaarahoitteise-
na, sääntelemättömänä asuntotuotantona. Tontti 33361/2 on varattu 
Conmest Oy:lle (tonttipäällikkö 1.7.2021 § 38). Tontti 33363/10 on va-
rattu Cubesta Oy:lle (tonttipäällikkö 21.1.2022 § 7). 

Tonteille 33359/1 ja 33359/2 rakennetaan vapaarahoitteisia, hintakont-
rolloituja (puolihitas) asuntoja. Hankkeen toteuttajana on rakennusliike 
Rakennus-Sauma Komulainen Oy. Alkupäinen varaus on vuodelta 
2010 (kiinteistölautakunta 16.12.2010 § 899). Varausta on jatkettu 
useampaan kertaan, viimeksi tonttipäällikön päätöksellä 25.1.2022 § 8.

Vuokrausperiaatteet

Honkasuon asuinalue on kehittynyt vajaan kymmenen vuoden aikana 
viihtyisäksi ja moderniksi pientaloalueeksi. Alueen sijainti runsaan kilo-
metrin etäisyydellä Myyrmäen kaupallisista palveluista ja juna-
asemasta on hyvä. Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu 
vertailuhinnat, Honkasuon asuinalueen sijainti ja muut ominaisuudet 
sekä ulkopuolisen asiantuntijan antama arviolausunto. Arviolausunto 
on oheismateriaalissa.

Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.6.2015 § 173 ja 25.9.2013 § 289 vahvistanut 
Honkasuon asuinpientalotonteille vuokrausperiaatteet, joiden mukaan 
sääntelemättömässä asuntotuotannossa noudatetaan 28 euroon pe-
rustuvaa rakennusoikeuden yksikköhintaa vastaten elinkustannusin-
deksin pistelukua 100 indeksi "lokakuu 1951 = 100".
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Kaupunginvaltuusto on 12.9.2018 § 232 vahvistanut Kuninkaantam-
messa sijaitsevien asuinpientalotonttien (AP) 33401/1 ja 33403/2, jotka 
toteutetaan sääntelemättömänä omistus- tai vuokra-asuntotuotantona, 
vuokrausperiaatteet pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihinta-
na 33 euroa. 

Vuosivuokra ja vuokra-aika

Pientalotonttien 33359/1 ja 2, 33361/2 sekä 33363/10 tai niistä muo-
dostettavien tonttien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena viralli-
sen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaa-
vana asuinkerrosneliömetrihintana vähintään 34 euroa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokraa 
sikäli kuin asemakaavamääräykset sallivat kyseisten tilojen rakentami-
sen kerrosalan lisäksi.

Pientalotonttien 33359/1 ja 2, 33361/2 sekä 33363/10 vuokran määräy-
tymisen perusteena oleva rakennusoikeuden yksikköhinta vastaa noin 
705 euroa vuoden 2022 tammikuun hintatasossa (1/2022, ind. 20,74). 
Tämä yksikköhinta on tonttien arviolausunnossa esitetyn käyvän mark-
kinahinnan mukainen.  

Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on 2,82 eu-
roa/h-m²/kk ehdotetulla hinnoitteluperiaatteella ja elinkustannusindeksin 
pisteluvulla 2074 laskettuna. 

Vuokra-aika on alueella noudatetun vakiintuneen käytännön mukainen 
noin 60 vuotta, eli 31.12.2085 saakka.

Lopuksi

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 
30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaat-
teet.

Kaupunginvaltuusto on 2.2.2022 § 22 päättänyt asuntotonttien sekä 
asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleisistä periaatteista. 
Päätöksen mukaan kaupungin tontinluovutustoiminnan ennustettavuu-
den säilyttämiseksi on uudet periaatteet ja uusi toimintamalli tarkoitus 
ottaa käyttöön siirtymäajalla. Siirtymäajoista päätetään myöhemmin 
kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksessä, sen jälkeen kun 
kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt soveltamisohjeet. Siirty-
mäaikojen osalta on tarkoituksenmukaista että ne tontit, joille on vah-
vistettu vanhan käytännön mukaiset vuokrausperiaatteet, luovutetaan 
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vielä vanhan käytännön mukaisesti. Uusi käytäntö ja uudet periaatteet 
tulevat lähtökohtaisesti koskemaan vain niitä tontteja, joiden osalta 
maanvuokrausprosessi ei vielä yleisten periaatteiden käyttöönoton 
ajankohtana ole edennyt hinnoitteluvaiheeseen. 

Soveltamisohjeiden hyväksymistä käsitellään kaupunkiympäristölauta-
kunnassa 12.4.2022, minkä jälkeen kaupunginhallitukselle on tarkoitus 
esittää vahvistettujen periaatteiden soveltamista koskevat siirtymä-
säännökset. Asia on tarkoitus tuoda kaupunginhallituksen päätettäväksi 
vielä huhtikuun 2022 aikana. Koska uusi käytäntö ja uudet periaatteet 
on tarkoitus ottaa käyttöön niiden tonttien osalta, joita koskeva maan-
vuokrausprosessi ei ole vielä edennyt hinnoitteluvaiheeseen ja koska 
siirtymäsäännöksiä ei ole vielä hyväksytty, on ainakin niiden hankkei-
den osalta, joiden rakentaminen käynnistyy vuoden 2022 aikana tulos-
sa näitä hankkeita koskevat maanvuokrausperiaatteiden määrittämise-
sitykset kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Näissä esityksissä on siir-
tymäsäännöksistä johtuen sovellettu tuottovaatimuksen osalta kaupun-
ginvaltuuston päätöstä 1.10.1980 (asia nro 18). 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Sijaintikartta
3 Asemakaavaote

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kaupunkiympäristön toimiala Esitysteksti
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Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelu
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 22.03.2022 § 181

HEL 2022-003450 T 10 01 01 02

Haapaperhosenpolku 1-3, Haapaperhosentie 29, Neitoperhosentie 58

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Honka-
suon asemakaavaan nro 11870 sisältyville liitteestä 1 ilmeneville suun-
nitelluille tonteille tai niistä vastaisuudessa muodostettaville asuntoton-
teille vahvistetaan vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Maria Mannisto, tonttiasiamies, puhelin: 310 36454

maria.mannisto(a)hel.fi
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§ 269
V 27.4.2022, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite yökaupunginosan tai 
-korttelien perustamisesta

HEL 2021-009459 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupungin-
valtuusto katsoo Mari Holopaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Kuten esityksen perusteluissa todetaan, tyhjien liiketi-
lojen määrä keskustassa ei ole kasvussa. Vastaavasti Helsingissä ei 
ole sellaisia tyhjeneviä, yhtenäisiä teollisuusalueita, jotka soveltuisivat 
"yökaupunginosan" perustamiseen.

Keskustan osalta on huomioitava, että vaikka siellä on vain vähän vaki-
tuisia asukkaita, öinen meteli on häiriötekijä myös esimerkiksi hotellien 
asukkaiden kannalta.

Esitys on palautettava valmisteluun siten, että edellä sanottu otetaan 
huomioon eikä aloitteen pohjalta ryhdytä toimenpiteisiin.

Jussi Halla-ahon palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 25.08.2021 Holopainen Mari Aloite yökaupunginosan tai 
-korttelien perustamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Valtuutettu Mari Holopainen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Helsingissä helpotetaan tapahtumien järjestämistä ja 
edistetään yökaupunginosan tai -korttelien perustamista. ”Kaupungit 
menettivät korona-aikana paljon siitä, mihin niiden henki perustuu: ra-
vintolat, taide ja kulttuuri hiljenivät ajoittain. Melurajoitusten vuoksi 
useampi yökerho ja keikkapaikka on joutunut siirtymään jo aiemmin 
ennen epidemiaa pois. Helsinkiin voitaisiinkin monien muiden kaupun-
kien tapaan yökaupunginosa tai -kortteleita, joissa tapahtumia voi jär-
jestää helpommin. Yökaupunginosassa rajoitukset voivat olla vapaam-
pia. Verkkokaupan myötä osin tyhjeneviin keskustan kortteleihin tai 
vanhoille teollisuusalueille mahtuisi uusi tapahtumien kaupunginosa tai 
useampia, joissa musiikki voi soida vapaasti ja leffaa voi katsoa keskel-
lä kesäyötä ulkoilmateattereissa.”

Idea yökaupunginosan tai -korttelien perustamisesta on kannatettava. 
Helsinki haluaa edistää yöelämän ja yötalouden kehittämistä myös 
kaupunkistrategian mukaan. Alueellinen keskittyminen olisi myös toimi-
joiden edun mukaista.

Onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi on yökaupunginosaa tai 
-korttelia suunniteltaessa tärkeää tunnistaa yötoimintoihin liittyviä omi-
naisuuksia ja tavoitteita. 

Yötoimintoihin yhdistyy yleensä melu: Keikkapaikoilla syntyy rakenteel-
lista melua ja yleisöstä lähtee melua. Lisäksi ääniä kantautuu esimer-
kiksi ulkoa terasseilta ja ihmisjoukoista, jotka liikkuvat illan ja yön aika-
na paikasta toiseen. Musiikkimelu on lisäksi luonteeltaan sellaista, että 
se leviää helposti useamman korttelin alueelle. Yökaupunginosaa tai -
korttelia ei näin ollen voida tuoda liian lähelle asutusta tai majoitustoi-
mintaa, vaan melua synnyttävät toiminnot on tarkoituksenmukaista si-
joittaa omille alueilleen. Melua aiheuttavia toimintoja suunniteltaessa on 
myös tarpeen tehdä kattavia esiselvityksiä leviämisestä. 

Ollakseen hyvin toimiva yöalueen tulisi olla saavutettavissa joukkolii-
kenteellä seudullisesti kohtuullisin kustannuksin. Tämä edellyttää ta-
loudellisia panostuksia liikennöinnin pidentämiseen. Suunnittelussa on 
myös kiinnitettävä huomiota siisteyteen ja erityisesti turvallisuuteen, jo-
hon voidaan vaikuttaa mm. sosiaalista kontrollia lisäämällä. Hyvällä va-
laistuksella voidaan lisätä turvallisuudentunnetta.

Yökaupunginosa tai -kortteli voisi parhaimmillaan tarjota myös muita 
kuin vapaa-ajan palveluita niille kaupunkilaisille, joiden työaika ajoittuu 
myöhäiseen iltaan tai yöhön. Ilta- ja yöajan palvelujen runsas lisäämi-
nen nykyisestä monipuolistaisi palvelutarjontaa ja palvelisi erilaisia 
elämänrytmejä joustavasti. Lisäksi yöaikaan auki olevat palvelut ja toi-
minnot lisäisivät koettua turvallisuutta ympäristössään.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2022 148 (176)
Kaupunginhallitus

Asia/11
11.04.2022

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 FI02012566

Ydinkeskustassa on alueita, joilla ei ole lainkaan asuinrakennuksia. 
Tämän ansiosta yöllisten ja melua synnyttävien toimintojen sijoittumi-
nen alueelle voi olla mahdollista. Alueella on hotelleja ja mahdollisesti 
myös yksittäisiä asuntoja, mikä saattaa kuitenkin rajoittaa häiriötä ai-
heuttavien toimintojen sijoittumista ydinkeskustaan. Kaupunki ei voi 
suoraan vaikuttaa toimintojen sijoittumiseen alueelle, koska ydinkes-
kustan kiinteistöt ja liiketilat ovat yksityisessä omistuksessa. Poiketen 
mediassa esiintyneistä tiedoista, tyhjien liiketilojen määrä Helsingin 
ydinkeskustassa on laskenut alkuvuodesta 2021.

Helsingissä ei ole vanhoja teollisuusalueita, jossa rakennukset olisivat 
laajamittaisesti jääneet tyhjilleen. Joillakin yritysalueilla kuten esimer-
kiksi Konalassa osa rakennuksista on siirtynyt tuotannollisesta yritys-
toiminnasta muuhun käyttöön.  Tarkoituksenmukaisempaa kuitenkin 
olisi, että esimerkiksi erilaisille vapaa-ajan ja muille palveluille olisi tar-
jolla sijaintipaikkoja muualla kuin yritysalueilla, jossa palvelujen tuomien 
asiakasvirtojen ja alueiden raskaan liikenteen kohtaamisista saattaa ai-
heutua ongelmatilanteita. Yritysalueet eivät myöskään yleensä ole hy-
vin saavutettavissa joukkoliikenteellä varsinkaan yöaikaan.

Kaupungin on perusteltua edesauttaa yökaupunginosan tai -korttelin to-
teutumista ja laajemmin edistää yötaloutta mm. lupakäytäntöjensä avul-
la. Kaupunki voi niin ikään aktiivisesti myötävaikuttaa asioiden kehitty-
miseen esimerkiksi kokoamalla yhteen alan toimijat ja yhteistyössä sel-
vittää yksityiskohtaisemmin, mitä yökaupunginosan tai -korttelin toteu-
tuminen edellyttäisi ja mitä toimenpiteistä kaupungilta edellytetään. Yö-
kaupunginosa tai -kortteli syntyy kuitenkin viime kädessä vain yksityis-
ten alan toimijoiden ja tiloja omistavien tahojen yhteistyöllä.

Helsingin kaupunkistrategiassa on tuotu esille tapahtumallisuuden 
merkitys kaupunkikeskusten ja niissä toimivien yritysten elinvoiman 
vahvistajana. Tavoitteena on lisäksi helpottaa tilojen ja alueiden käyttöä 
tapahtumiin ja kulttuuritoimintaan sekä keventää sääntelyä. 

Kaupungin on otettava omassa suunnittelu- ja rakentamistoiminnassa 
paremmin huomioon tapahtumien järjestämisedellytykset varmistaak-
seen alueellaan riittävän ja ajanmukaisen tapahtumainfrastruktuurin.

Saavutettavuus, toimiva infrastruktuuri sekä tapahtuma-alueen ja julki-
sen tilan monipuolisen käytön mahdollistaminen ovat tärkeässä ase-
massa elämysten ja tapahtumien toteutumisessa.

Tapahtumien järjestämiseen vaadittuja lupia määrittelee mm. Helsingin 
kaupungin rakennusjärjestys, jonka mukaan enintään kaksi viikkoa kes-
tävien tapahtumien edellyttämät rakenteet on vapautettu maankäyttö- 
ja rakennuslain mukaisen toimenpideluvan hakemisesta. Useat tapah-
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tumat kestävät kuitenkin pidempään, mikä tekee niiden toteuttamisesta 
järjestäjän ja lupakäytännön näkökulmasta vaativampaa. 

Toimenpideluvasta vapautettujen tapahtumien keston määrittelyä on 
tarkoitus muuttaa osana kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamista, 
joka on käynnistynyt alkuvuodesta 2022.

Vastaus on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian elinkeino-
osaston ja viestintäosaston, kaupunkiympäristötoimialan ympäristöpal-
velut -yksikön ja rakennusvalvontapalvelun, Helsingin Kaupunkitilat 
Oy:n ja Helsingin Tapahtumasäätiön kanssa.

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
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 25.08.2021 Holopainen Mari Aloite yökaupunginosan tai 
-korttelien perustamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.04.2022 § 242

HEL 2021-009459 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

04.04.2022 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mari Ran-
tasen ehdotuksesta.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 36307

minna.maarttola(a)hel.fi
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§ 270
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

HEL 2022-003982 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus 

 myönsi Jani Nevalaiselle eron liikenneliikelaitoksen johtokunnan jä-
senen ja Saara Kannolle varajäsenen tehtävästä.

 valitsi Tuomo Mäkisen (kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluo-
sasto, rahoitus) jäseneksi ja Jenni Torkkolan (kaupunginkanslia, ta-
lous- ja suunnitteluosasto, talouden ohjaus) varajäseneksi liikenne-
liikelaitoksen johtokuntaan kaupunginhallituksen toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti. 

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 14.3.2022
2 Eroilmoitus 25.3.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus valitsi 24.1.2022 § 54 liikenneliikelaitoksen johtokun-
taan jäseneksi Jani Nevalaisen ja varajäseneksi Saara Kannon 
1.2.2022 alkaen kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Jani Nevalainen on 14.3. pyytänyt eroa johtokunnan jäsenen tehtäväs-
tä. Saara Kanto on 25.3. pyytänyt eroa johtokunnan varajäsenen tehtä-
västä. 

Toimielimen jäseneksi esitetään kaupungin henkilöstöön kuuluvia hen-
kilöiden aseman tai tehtävien perusteella. 

Nevalainen ja Kanto ovat toimineet johtokunnassa kaupunginkanslian 
talous- ja suunnitteluosaston tehtäviensä perusteella. Heidän siirrytty-
ään muualle johtokuntaan nimetään uudet osaston edustajat. 

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 14.3.2022
2 Eroilmoitus 25.3.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Liikenneliikelaitos
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§ 271
Kaksikielisyystoimikunnan jäsenen valinta

HEL 2022-002215 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

 myönsi Emilia Leinoselle eron kaksikielisyystoimikunnan jäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsi Stina Sjöblomin jäseneksi kaksikielisyystoimikuntaan 
31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi. 

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilmoitus 11.2.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessa mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Emilia Leinosen (Vas.) 30.8.2021 § 594 jäse-
neksi kaksikielisyystoimikuntaan 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi. 
Emilia Leinonen on 11.2. pyytänyt eroa kaksikielisyystoimikunnan jäse-
nen luottamustoimesta kielitaitonsa vuoksi.
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Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

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

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilmoitus 11.2.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessa mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 272
Edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luottamus-
henkilöjohdon tapaamiseen Tampereella 10.-11.5.2022

HEL 2022-003574 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Tampereella 10.- 11.5.2022 pidettävään kuu-
den suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seu-
raavat edustajat: 

 Pentti Arajärvi
 Minja Koskela
 Björn Månsson
 Daniel Sazonov
 Maarit Vierunen
 Amanda Pasanen

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Ville Jalovaaran ehdotuksesta 
nimetä edustajaksi Pentti Arajärven.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Paavo Arhinmäen ehdotuksesta 
nimetä edustajaksi Minja Koskelan. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta 
nimetä edustajaksi Björn Månssonin. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Maarit Vierusen ehdotuksesta 
nimetä edustajiksi Daniel Sazonovin ja Maarit Vierusen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta 
nimetä edustajaksi Amanda Pasasen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 8.3.2022
2 Ohjelma - Kuusi suurinta Tampereella toukokuu 2022 uusi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tampereen kaupunki Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus nimeää Tampereella 10.- 11.5.2022 pidettävään 
kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen 
seuraavat edustajat: 













Esittelijän perustelut

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen jär-
jestetään Tampereella 10.-11.5.2022. Tapaamisen tarkoituksena on 
keskustella kuuden suurimman kaupungin ajankohtaisista asioista ja 
kaupunkien välisestä yhteistyöstä. Tilaisuus kestää lounaasta lounaa-
seen. 

Kaupunginhallitusten toivotaan nimeävän tapaamiseen ensisijaisesti 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistot, halu-
tessaan myös muita edustajia, yhteensä noin kuusi edustajaa jokaises-
ta kaupungista. Myös virkahenkilön osallistumista toivotaan kokouksen 
asioiden valmistelun vuoksi. 

Tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset 
korvaukset luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn pää-
töksen mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 310 23337
inga.nyholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 8.3.2022
2 Ohjelma - Kuusi suurinta Tampereella toukokuu 2022 uusi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tampereen kaupunki Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 273
Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Pelastusvarustei-
den ja -kaluston lahjoitus Ukrainaan

HEL 2022-004356 T 02 07 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti lahjoittaa Ukrainan pelastustoimelle käytöstä 
poistettuja tai poistumassa olevia varusteita ja kalustoa liitteenä olevan 
listan mukaan.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Irtaimisto luovutuslista Ukraina

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pormestari otti päätöksellään 4.4.2022 § 42 kaupunginhallituksen käsi-
teltäväksi pelastuslautakunnan päätöksen 29.3.2022 § 20 koskien pe-
lastusvarusteiden ja -kaluston lahjoitusta Ukrainaan. Pormestarin pää-
töksen mukaan toimivaltaperusteen pysyvyyden varmistamiseksi on 
perusteltua, että lahjoituksesta päättää kaupunginhallitus.

Pelastuslautakunta on 29.3.2022 (§ 20) tehnyt päätöksen lahjoittaa Uk-
rainan pelastustoimelle käytöstä poistettuja tai poistumassa olevia va-
rusteita ja kalustoa. Lahjoitus on liittynyt Ukrainan EU-maille tekemään 
avunpyyntöön erilaisen pelastusvälineistön saamiseksi Ukrainan pelas-
tustoimen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Avun koordinoinnista 
vastaa Suomessa sisäministeriön pelastusosasto.
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Hallintosääntö ei sisällä erityismääräyksiä kaupungin omaisuuden lah-
joittamisesta. Toimivalta kyseessä olevan kaupungin omaisuuden lah-
joittamiseen on yleistoimivallan nojalla kaupunginhallituksella.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Irtaimisto luovutuslista Ukraina

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 29.03.2022 § 20

HEL 2022-004356 T 02 07 02

Päätös

Pelastuslautakunta päätti lahjoittaa Ukrainan pelastustoimelle käytöstä 
poistettuja tai poistumassa olevia varusteita ja kalustoa liitteenä olevan 
listan mukaan. 

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot
Jari Korkiamäki, pelastuspäällikkö, puhelin: 310 30060

jari.korkiamaki(a)hel.fi
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§ 274
Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n koulusopimuksen 
sekä yhdistykselle myönnettyjen koululainojen siirtäminen Lautta-
saaren yhteiskoulun säätiö sr:lle

HEL 2021-013780 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupungin ja Lauttasaaren yhteis-
koulun kannatusyhdistys ry:n välisen koulusopimuksen siirron peruste-
tulle Lauttasaaren yhteiskoulun säätiö sr:lle yhteydessä toteutettavat 
kaupungin koululainojen siirrot säätiön vastuulle seuraavin edellytyksin:

Säätiö ottaa kokonaisuudessaan vastattavakseen yhdistyksen lainat si-
ten, että kaupungin edut turvaavat vakuudet sekä lainojen alkuperäiset 
ehdot pysyvät voimassa.

Edelleen siirron edellytyksenä on, että koulusopimuksen siirron edelly-
tykset täyttyvät. Lisäksi lainojen siirrosta ja vakuuksien säilymisestä al-
kuperäisten lainapäätösten edellyttämällä tasolla tulee saada asian to-
dentava dokumentaatio.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosastoa laatimaan kaupungin puolesta siirrossa tarvittavat 
laina-asiakirjat sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajaa alle-
kirjoittamaan koulusopimuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
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tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lauttasaaren yhteiskoulu on 1945 perustettu yksityinen koulu, jonka yl-
läpitäjänä toimii perusopetuslain (628/1998) ja lukiolain (714/2018) mu-
kaisten toimilupien perusteella Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyh-
distys ry. Kannatusyhdistys on rakennuttanut koulurakennuksen 31. 
kaupunginosasta (Lauttasaari) kaupungilta vuokraamalleen maa-
alueelle.

Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää perusopetuspalvelut itse 
tai hankkia ne yksityiseltä opetuksen järjestäjältä. Yksityinen opetuksen 
järjestäjä tarvitsee toimintaansa varten valtioneuvoston myöntämän pe-
rusopetuksen järjestämisluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on, 
että opetuksen järjestäjä ja kunta ovat sopineet asiasta. Kaupunginval-
tuusto on hyväksynyt kaupungin ja yksityisten perusopetusta antavien 
koulujen väliset sopimukset 14.9.2011 (153 §). Kaupungin ja Lautta-
saaren yhteiskoulun kannatusyhdistyksen välisen sopimuksen mukaan 
Lauttasaaren yhteiskoulu toimii osana kaupungin kouluverkkoa ja Laut-
tasaaren alueen yläasteikäisten lähikouluna, jota oppilaaksiottoalueella 
asuvilla oppilailla on oikeus käydä.

Kaupunki on myöntänyt Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistyk-
selle useassa eri vaiheessa vuosien 1972-2021 välillä koululainoja. Yh-
teensä lainojen pääoma on 29 705 186,11 euroa, joka muodostuu 57 
erillisestä lainasta. Lisäksi kaupunki on vuonna 2013 myöntänyt kanna-
tusyhdistykselle ulkoilu ja urheilulaitosrahastosta lainan, jonka jäljellä 
oleva pääoma on 711 538,48 euroa. Lainojen vakuutena ovat koulu-
kiinteistöön vahvistetut kiinnitykset.

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry on kokouksessaan 
8.6.2021 päättänyt perustaa Lauttasaaren yhteiskoulun säätiö sr -
nimisen säätiön ja siirtää sille kaikki yhdistyksen varat, velat sekä kou-
lutoiminnot oikeuksineen ja velvoitteineen. Samalla kokouksessa pää-
tettiin yhdistyksen purkamisesta, mikäli päätetyt siirtotoimet suorite-
taan.

Lauttasaaren yhteiskoulun säätiö sr on perustettu ja rekisteröity säätiö-
rekisteriin 15.11.2021.

Yhdistys anoo kaupungilta koulusopimuksen siirtämispäätöksen yhtey-
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dessä päätöstä myös koululainojen ja ulkoilu ja urheilulaitosrahastosta 
myönnetyn lainan siirtämisestä säätiölle. 

Koulusopimuksen siirtämistä koskeva osuus on valmisteltu yhdessä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan mukaan nykyinen koulusopimus voidaan siirtää sellai-
senaan koulutoimintaa välittömästi jatkavalle säätiölle, jos sille myön-
netään perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämislupa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja allekirjoittaa koulusopimus-
ta koskevat siirtoasiakirjat samassa yhteydessä lainojen ja vakuuksien 
siirron kanssa.

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

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

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää-
detyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta 
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut 
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Perustetun säätiön on 
tarkoitus tulla yhdistyksen sijalle yksityisenä opetuksen järjestäjänä, ja 
yhdistyksen varat ja velat on tarkoitus siirtää säätiölle. Kaupungin ta-
louden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin laki-
sääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan 
arvioituna voida katsoa vaarantuvan esitetyn lainojen siirron vuoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2022 163 (176)
Kaupunginhallitus

Asia/16
11.04.2022

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 FI02012566

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 275
Lainojen myöntäminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle

HEL 2022-000503 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista lai-
noja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hakemuksen mukaisille hank-
keille seuraavasti:

KOHDE LAINA-AIKA LAINA EUROA
Päiväkoti Vellamo, 3 vuotta 150 000
Kaivonkatsojantie 9   
Päiväkoti Hiekkalinna, 10 vuotta 1 450 000
Hiekkalaiturintie 10   
Päiväkoti Ahti, 6 vuotta 320 000
Leikosaarentie 24   
Pk Pikku-Duunari ja sote 
tuettuja asuntoja,

7 vuotta 985 000

Porvoonkatu 10   
Päiväkoti Porolahti, 8 vuotta 1 600 000
Roihuvuorentie 3   
 YHTEENSÄ 4 505 000

Korko: Lainoista veloitettava korko on primäärilainoista perittävä korko, 
peruskorko + 0,35 %, kuitenkin vähintään 2 %.

Lyhennysehto: Lainat maksetaan takaisin tasalyhennyksin.

Vakuus: Lainoille ei aseteta vakuutta, koska Helsingin kaupungin 
asunnot Oy on kaupungin määräysvallassa oleva yhtiö.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-
asiakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien 
ehtojen mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
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Liitteet

1 Hakemus, pk Vellamo, Kaivonkatsojantie 3
2 Hakemus, pk Hiekkalinna, Hiekkalaiturintie 10
3 Hakemus, pk Ahti, Leikosaarentie 10
4 Hakemus, tukiasunnot ja pk Pikku-Duunari, Porvoonkatu 10
5 Hakemus pk Porolahti, Roihuvuorentie 3

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin asunnot Oy on rahoittanut seuraavia korjaushank-
keita:

Päiväkoti Vellamon perusparannus osoitteessa Kaivonkatsojantie 9. 
Lainasta aiheutuvat kustannukset peritään kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalta tilavuokrissa. Yhtiö hakee kohteeseen 150 000 euron suu-
ruista tasalyhenteistä lainaa 3 vuoden takaisinmaksuajalla.

Päiväkoti Hiekkalinnan perusparannus osoitteessa Hiekkalaiturintie 10. 
Lainasta aiheutuvat kustannukset peritään kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalta tilavuokrissa. Yhtiö hakee kohteeseen 1 450 000 euron suu-
ruista tasalyhenteistä lainaa 10 vuoden takaisinmaksuajalla.

Päiväkoti Ahdin perusparannus osoitteessa Leikosaarentie 24. Lainas-
ta aiheutuvat kustannukset peritään kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lalta tilavuokrissa. Yhtiö hakee kohteeseen 320 000 euron suuruista ta-
salyhenteistä lainaa 6 vuoden takaisinmaksuajalla.

Kiinteistön julkisivukorjaus osoitteessa Porvoonkatu 10. Hanke on to-
teutettu yhdessä Helsingin Toimitilat Oy:n kanssa, joka omisti osoit-
teessa Sturenkatu 8 sijaitsevan kohteen. Kohteessa on Helsingin kau-
pungin päiväkoti Pikku-Duunari ja sosiaali- ja terveystoimialan tuetun 
asumisen asuntoja, asukkaiden yhteistiloja sekä henkilökunnan toimiti-
loja. Sturenkatu 8 sulautui Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön 
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1.1.2021 ja kaupunginhallitus myönsi 14.12.2020, § 870, kohteelle 2 
miljoonan euron suuruisen lainan julkisivukorjausta varten asuntotuo-
tantorahaston varoista. Myönnetystä lainasta nostettiin 1 675 000 eu-
roa.  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on rahoittanut asun-
tojen korjauksia, mutta ei rahoita erillistä julkisivukorjausta. Lainasta ai-
heutuvat kustannukset peritään kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta 
sekä sosiaali- ja terveystoimialalta tilavuokrissa. Yhtiö hakee kohtee-
seen 985 000 euron suuruista tasalyhenteistä lainaa 7 vuoden takai-
sinmaksuajalla.

Kiinteistön julkisivujen ja pihan korjaukset osoitteessa Roihuvuorentie 
3. Koko kiinteistö on Helsingin kaupungin käytössä ja pihat, joihin vaa-
dittiin turvallisuutta parantavia muutoksia, ovat pääosin päiväkoti Poro-
lahden käytössä. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on lai-
noittanut kohteen peruskorjauksen vuonna 2009, mutta ei myönnä eril-
listä lainaa julkisivukorjauksiin eikä piha-alueen muutoksiin. Lainasta 
aiheutuvat kustannukset peritään kasvatuksen ja koulutuksen toimialal-
ta sekä sosiaali- ja terveystoimialalta tilavuokrissa. Yhtiö hakee kohtee-
seen 1 600 000 euron suuruista tasalyhenteistä lainaa 8 vuoden takai-
sinmaksuajalla.

Helsingin kaupungin asunnot Oy hakee kohteilleen yhteensä 4 505 000 
euron lainoja primäärilainojen korkoehdoin. Asuntotuotantorahastossa 
on tällä hetkellä varoja lainojen myöntämiseen noin 62,6 miljoonaa eu-
roa.

Kaupungin määräysvallassa oleva Helsingin kaupungin asunnot Oy on 
velvollinen noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja 
kaupungin antamaa konserniohjausta. Kuntalain 129 §:n 1 momentin 
mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaaran-
taa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei 
saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy 
merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän katta-
villa vastavakuuksilla. Kaupungin omassa käytössä olevien tilojen kun-
nostukseen myönnettäville lainoille ei vaadita vakuutta, koska Helsingin 
kaupungin asunnot Oy lainansaajana on kokonaan kaupungin mää-
räysvallassa oleva yhtiö. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella 
voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai 
talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantu-
van yhtiölle myönnettävien lainojen vuoksi.

Kaupunki vuokraa liike- ja toimitilat kaupungin omaan käyttöön ei ta-
loudelliseen toimintaan (päiväkodit sekä SOTE), Komission tiedonanto 
valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohdat 28-29, 24). Lainajärjes-
telyyn ei siten sisälly Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
SEUT 107(1) mukaista valtiontukea.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus, pk Vellamo, Kaivonkatsojantie 3
2 Hakemus, pk Hiekkalinna, Hiekkalaiturintie 10
3 Hakemus, pk Ahti, Leikosaarentie 10
4 Hakemus, tukiasunnot ja pk Pikku-Duunari, Porvoonkatu 10
5 Hakemus pk Porolahti, Roihuvuorentie 3

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 276
Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi digitaalisen kulttuuri- ja 
liikuntasetelietuuden saavutettavuus kaikille työntekijöille

HEL 2021-005075 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
21.4.2021 hyväksymän toivomusponnen (Sinikka Vepsä) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marjo Kuosa, johtava asiantuntija, puhelin: 09 31082626

marjo.kuosa(a)hel.fi

Liitteet

1 Vepsä Sinikka, toivomusponsi, Kvsto 21.4.2021 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 21.4.2021 § 246 oikeuttaa kaupunginhalli-
tuksen ylittämään vuoden 2021 talousarvion kohdan 1 30 01 Kaupun-
ginhallituksen käyttövarat 7 600 000 eurolla liikunta- ja kulttuurisetelien 
kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sinikka Vepsän toivomuspon-
nen digitaalisen kulttuuri- ja liikuntasetelietuuden saavutettavuudesta 
kaikille työntekijöille: ”Hyväksyessään määrärahan kulttuuri- ja liikun-
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taedun myöntämisestä ja etuusmallin ollessa digitaalinen kaupungin-
valtuusto edellyttää selvitettävän, miten etuus taataan myös niille työn-
tekijöille, joilla ei ole digitaalisia sovelluksia käytössään.”

Helsinki halusi panostaa koko kaupungille tärkeän kulttuuri- ja liikunta-
sektorin palautumiseen pandemian negatiivisista vaikutuksista ja tukea 
henkilöstön hyvinvointia ja virkistäytymistä keskellä koronapandemiaa. 
Etu oli henkilöstön käytettävissä kesäkuussa 2021 ja voimassa touko-
kuun loppuun 2022 asti. 

Kertaluontoinen liikunta- ja kulttuurisetelietu toteutettiin digitaalisesti. 
Digitaalinen etu on linjassa kaupungin digitalisaatio-ohjelman tavoittei-
den kanssa sekä näyttää suuntaa myös muiden henkilöstöetujen mah-
dolliselle digitalisoinnille tulevaisuudessa.

Kertaluonteisen liikunta- ja kulttuuriedun käyttö oli vapaaehtoista ja tar-
josi mahdollisuuden monipuoliseen virkistäytymiseen asuinpaikasta 
riippumatta. Edun saamiseksi luotiin erilaisia vaihtoehtoja sen varmis-
tamiseksi, että kukaan ei jäisi edun ulkopuolelle.

Edun käyttöönottaminen toteutettiin pääosin Helsingin kaupungin hen-
kilökohtaisten sähköpostiosoitteiden avulla. Mikäli työntekijällä ei ollut 
käytössään henkilökohtaista tietokonetta, hänet ohjattiin käyttämään 
työyhteisön yhteiskäyttöistä tietokonetta henkilökohtaisen työsähköpos-
tinsa lukemiseksi. Yhteiskäyttökoneiden saatavuus kartoitettiin toimia-
loilla, virastoissa ja liikelaitoksissa käyttöönoton yhteydessä.

Mikäli työntekijällä ei ollut henkilökohtaista työsähköpostiosoitetta käy-
tössään, sellainen luotiin. Myös henkilön yksityisen sähköpostiosoitteen 
käyttäminen oli mahdollista työntekijän kirjallisella suostumuksella.  

Kertaluonteisen liikunta- ja kulttuuriedun aktivoimisen jälkeen työntekijä 
latasi palvelutarjoajan mobiilisovelluksen joko työpuhelimeensa tai 
henkilökohtaiseen puhelimeensa. Mikäli työntekijällä ei ollut työtehtä-
vissään henkilökohtaista työpuhelinta, edun käyttäminen edellytti työn-
tekijän halukkuutta käyttää omaa puhelintaan. Puhelimen ei kuitenkaan 
tarvinnut olla älypuhelin, vaan kertaluontoista liikunta- ja kulttuurietua 
oli mahdollista käyttää myös normaalilla matkapuhelimella tekstiviesti-
palveluna.

Kertaluonteisen liikunta- ja kulttuuriedun käyttöönoton yhteydessä otet-
tiin käyttöön kattava tukimalli. Askarruttavissa tilanteissa työntekijä sai 
apua mm. omalta esihenkilöltä ja Helmi-intrassa kerrottujen tukikana-
vien kautta.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marjo Kuosa, johtava asiantuntija, puhelin: 09 31082626

marjo.kuosa(a)hel.fi

Liitteet

1 Vepsä Sinikka, toivomusponsi, Kvsto 21.4.2021 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 277
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 14. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 4.4.2022
- elinkeinojaosto  
- sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
uudistusjaosto

7.4.2022

  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 5.4.2022
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 5.4.2022
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 7.4.2022
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto 5.4.2022
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 7.4.2022
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 4.4.2022
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
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apulaispormestarit  
- 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 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 
272, 276 ja 277 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 270, 271, 273, 274 ja 275 §: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.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

264 § i protokollet.
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Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen
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Kaupunginhallitus

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Saara Nirkko
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Marcus Rantala Anni Sinnemäki

Minja Koskela

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 20.04.2022.


